Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta
w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
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Wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne (lekarz, farmaceuta, analityk medyczny, biolog, biotechnolog,
chemik),
stopień naukowy doktora,
specjalizacja , która umożliwia kierowanie medycznym laboratorium diagnostycznym,
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub uprawnienia wykonywania czynności diagnostyki
laboratoryjnej,
co najmniej 8 lat doświadczenia w pracy zawodowej, w tym dobrze widziana współpraca z kliniką
psychiatryczną lub neurologiczną,
doświadczenie w kierowaniu laboratorium lub pracownią naukową,
znajomość technik laboratoryjnych aktualnie stosowanych w analizie leku dla potrzeb terapii monitorowanej,
badaniach biochemicznych, genetycznych, klinicznych.
Umiejętność obsługi podstawowych laboratoryjnych urządzeń badawczo-pomiarowych i pomocniczych,
doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu studentów,
doświadczenie w pracy naukowej, znajomość programów statystycznych, umiejętność analizy i interpretacji
wyników badań laboratoryjnych, znajomość i praktyczna umiejętność walidacji metod analitycznych
stosowanych w terapii monitorowanej stężeniem leku,
doświadczenie w wykonywaniu projektów naukowych na podstawie grantów uzyskanych z NCN/NCBiR,
co najmniej 10 publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz
min. 10 doniesień zjazdowych,
biegła znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość w mowie i piśmie, a bardzo dobra w tematyce
zawodowej języka angielskiego
Wymagane dokumenty:
zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, Index Copernicus, MNiSW, liczba
cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane),
kopia prawa wykonywania zawodu ( odpowiednio: lekarza, diagnosty laboratoryjnego), kopia uprawnień
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych,
dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, dyplomu specjalisty, zaświadczenie o uznaniu dyplomu
zagranicznego za równoważny z polskim,
oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu,
informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących
działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02. 101. 926 ze zm.),
oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Oferty mogą być składane w terminie do 24 października 2014 r., w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego, adres: ul. Żwirki i
Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 206a, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie. Informacja o
wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM:www.wum.edu.pl/praca.
Kontakt: (0-22) 57 20 203
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

