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REKTOR
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oglaszakonkurs na stanowisko

profesora n adzwy czajnego
(pracownik naukowo _ dydaktyczny)

w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiorogii i chorrlb wewngtrznycrr
na Wydziale Lekarskim II

!-o..konk-ursu mog4 przystEpi(, osoby, kt6re spelniaj4 warunki okrejlone w ustawi e z dnia27 hpca2005 r. Prawo o szkolnictwiewyzszym (tj. nz.u.2016,poz. lg42zez'm.)

Zgloszenie do konkursu winno zawiera(,:
- deklaracjg przystqpienia do konkursu
- 2yciorys i kwestionariusz osobowy
- odpis nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego- informacjg o dorobku naukowym wraz z wykazempublikacji zgodnEz wymogami k'yteri6wzawartych w uchwale nr 15712017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. KarolaMarcinkowskiego w Poznanru z dma 28 czerwca 2017 r.: w zakresie purrkt6w Et - Fpotwierdzon4 przez Bibliotekg Gl6wn4 uMP, w zakresie punktu G przez DziaL l{auki,Innowacji i zatz4dzania Projektami UMP, w odniesieniu do punktu i natezy dos;tevczy(,

stosowne kserokopie
- informacjg o dorobku dydakty cznym r organrzacyjnym- informacjg o ocenie okresowej uzyskanej * ot t.ri. ostatniego roku przed przystqpieniem dokonkursu, a w stosunku do kandydat6w spozauczelni - opinig ostatniego zakladuprac..f- oswiadczenie o spelnianiv ptzez kandydata wymog6w wynikaj4cy ch z art.l19 gst.1 ui;t*wy zdnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnict wie wy zszyi- oswiadczenre' ze uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w po:znaniu brgdziepodstawowym miej scem pracy kandydata
- oswiadczenre o wyraaeniu zgody na przetwarzanie d,anych osobowych dla potrzeb procesurekrutacji (zgodnie zustawEzdma2g sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych tl.Dt7.g.nr 133 poz.883 zezm.)

Dokumenty nale?y skladai w Dziekanacie wydzialu Lekarskiego II uniwersytetu MedycznegowPoznaniu ul' BukowskaT0' Termin skladania dokument6w uplywa z dniern 04.06.201g r.Konkurs rozstrzyga sig nie pS2niej niz po czterechmiesi4cach od dnia jego oglosrzenia.

Poznan, dnia 02.05.2018 r.

Do wiadomo6ci:
Dziekan WLII
Kierownik Katedry i Kliniki

1.

2.

3. Strona intemetowa UMP www'urnp.edu.pl oraz zgodnie z p.2 at.ll ga ustawy prawo o szkolnictwie wyzsjzvm


