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REKTOR
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
s tan owisko asys tenta (pracownik naukowo
d y d,akty czny

w Klinice Stomatologii

w

Poznaniu oglasza konkul; na

;

_

Zachowawczej i Endodoncji

na Wydziale Lekarskim

II

Zgloszenie do konkursu winno zawrera(:
- deklaracjg przyst4pienia do konkursu
- zyciorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu
- zafwtadczenie zpoprzedniego miejsca pracy
- prawo wykonywanta zawodu
- w zwiqzku z wymogiem wskazanym w aft. 112 ustawy z
dnia27 lipca2005r. prawo o sz;kolnictwie
wyzszym (ti' Dz'U.2016, poz.l842zezm.), nalely zaNqczyc umowg
o praca llb umorig
cywilnoprawn4 zzwart4 na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym
im. Karola

Marcinkowskiego

w

Poznaniu

z

Uniwersyteckim Centrum Stomatologii

i

M.edycynlr

Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzib4 w Poznaniuo kt6rej przedmiotem
hgdzie wykonywanle
dzialalnoSci leczniczei w zakresie stomatologii, zawarrq pod warunkiem
zawies:za14cyma
podpisaniem umowy o prac9 z Uniwersytetem Medycznym im.
Karola l\4arcinkowskiegg w
Poznaniu na stanowisku asystenta w Klinice Stomatolog ti Zachowawczej
i Enclodoncji na 'Wy"d,,iul"
Lekarskim II
- kartg kwalifikacyjn4zawterai?c4 oceng dotychczasowej pracy
zawodowej, nauLkowej, dy6aktyc:zne.1
dokonan4 w okresie ostatniego roku przed, przystqpieniem do konkursu,
a. w stosunku d'
kandydat6w spoza lJczelm - opinia ostatniego zakladupraay
- informacjg o dorobku naukowymzgodnEz wymogami kryteri6w
zawartychw uchwale nr 1001?.014
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poznani
v z dnia 25 czerwaa,
20 r 4 r . po swiadczo n4 przez bibli otekg naukow4 w t az z wykazempublikacj
i
- informacjg o dorobku dydaktycznym
- oSwiadczenie o spelnianiu przez kandydata wymog6w wynikajEcy
ch z arL.I19 ust.1 ustawy z dnia
27 1ipca2005r. Prawo o szkolnictwiewyzszym
- oSwiadczenie, 2e Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
v/ poznaniu bqdzie
podstawowym miej scem pracy
- ewentualnie inn4 dokumentacjg.
Dokumenty nalezy skladai wDziare Spraw pracowniczych, ul. Fredry
10, pok<ij n: l4l,
tel. 061 854 60 47.Ternin skladania dokument6w uplywa z dniem
1d.05.201g r.
Konkurs rozs.trzyga sig nie pS2niej nilpo cztercchmiesi4cach od dnia jego
ogl6szenia,
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