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Poznań,  8 maja 2018 r.
ogłaszam konkurs na

Kierownika  Zakladu Filozofii Medycyny i Bioetyki
w Katedrze Nauk Spolecznych
na Wydziale Nauk o  Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

0 tę fimkcję mogą ubiegać się samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają:
- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
- znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową

Kandydaci .zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:
1.    Podanie
2.    Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej
3.    Autoreferat informuj ący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych
4.    Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej
5.    Dokumenty stwierdzające uzyskamie tytułu naukowego i lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
6.    Wykaz dorobku naukowego
7.    Oświadczenie o  spełnianiu przez kandydata/tkę wymogów wynikających z art.109.ust.1  ustawy z dn.  27  lipca

2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zm.)
8.    Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miej scem pracy kandydata/tki
9.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnieL

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.)
10.  W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w UMP po raz pierwszy kopie świadectwa pracy z dotychczasowch`

miej sc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Dziekan Wydzialu Nauk o Zdrowiu

Dokumenty należy przesyłać w teminie do s czerwca 2018 roku

na adres: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medyczmego im. Karola Marcinkowskiego w Pozmaniu,
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań.

Jednocześnie infomuję, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, których zgłoszenia spełniać będą wymagania
fomalne wskazane powyżej.
Nadesłane przez kamdydatów dokumenty nie podlegaj ą zwrotowi.

Do wiadomości:
1.     Kierownik Katedry Nauk społecznych
2.     Dział spraw pracowniczych uhff
3.     strony intemetowe uMP oraz zgodnie z p. 2 art.118 a ustawy prawo o sżkolnictwie wyższym
4.     a/a


