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REKTOR
uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu oglaszakonkurs
na stanowisko starszego wykladowcy (pracownik dyd,aktyczny)

Katedrze i Klinice Ortopedii Szczgkowej i Ortodoncji
Wydziale Lekarskim II

Zgloszenie do konkursu winno zawierac:
- deklaracjg przyst4pienia do konkursu
- Zyciorys, kwestionariusz osobowv
- odpis dyplomu
- zalwiadczenie zpoprzedniego miejsca pracy
wymagany stazpracy - 2lataw szkole wylszej na stanowisku adiunkta lub wykladowcy- zafwradczenie o prawie wykonywanrazawodu

- informacj g o dorobkt 
"l*o*ym i dydakt y 

"rni^ wr az z wykazem pubrikacj i- oswiadczenie o spelnianiu przezkandyd,atawymog6w wynikaj4cy ci z art.togust.l ustawy z dnja27 lipca2005r. prawo o szkolnictwie wyzszvm
-oswiadczenre,Zeuniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Foznaniu bq:dziepodstawowym miejscem pracy
- ewentualnie inn4 dokumentacie

w
tLa

- w zwiqzku z wymogiemwskazanym waft. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., pru*oio
szkolnictwre wvaszym (ti. Dz. rJ. )0rc, poz. 7842 ze zm.), narezv zaticiit "-;;*; "' n""+,u

i1ilil"#"il,;'#l;*: ?,:T:::?,:::?:,: :y::oli*': * u,ii*..''vt-cie Medvcznvm iry"Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z uniwerryt..t i- 6.",ri* ii;ffiffi;'Ttfilt}.rlil;specjalistycznei sp' z o.o. z siedzib4 w Poznaniu, ktt6rej przedmiotem bgdzie wylkonywaniedzialalnosci leczniczej w zakresie stomatologii, zawaftE pod, warunkiem zawre:,;zajEcym r -podpisaniem umowy o praca z uniwersytetefr vtedycznym im. Karola Marcinkow,,il;; i"Poznaniu na stanowisku starszego wykladowcy w Kitedrze i Klinice ortopedii szr::zgkowej 1iOrtodoncji na Wydziale Lekarskim II
- kar19 kwalifikacyj nE.zawrerui4c? oceng dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dy<laktyczndjdokonan4 w okresie ostatniego roku przed przyst4pieniem do koniursu, a w stosunku dQkandydat6w spoza. rJczernt - opinia ostatniego zardadu pracy 

2 cL w rLUbLrrKu .'cl

Dokumenty naleay skladai w Dziale Spraw pracowniczych, ul. Fredry 10, pokirj nr r4l,tel. 061 854 60 47 . Terminskladania dlkumentd * ,ply*i rdniem 16.05.201g r.Konkurs rczsttzygasig nie p62niej nizpo czterechmiesi4cach od dnia jego ogl.szenia.
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Do wiadomoSci:

1. Dziekan WLII
2. Kierownik Katedry i Kliniki
3' strona intemetowa UMP www'ump.edu.pl oraz zgodnie zp.2 art.118a ustawy prawo o szkolnictwi ewvhszvm


