nr ref. APLD/1298/2018

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:
1.

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii
szczękowo-twarzowej i onkologii;
2. Katedra Protetyki Stomatologicznej – zajęcia dydaktyczne z Protetyki
3. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej – zajęcia
dydaktyczne z Chorób wewnętrznych;
4. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia – zajęcia dydaktyczne z Periodontologii i chorób błon śluzowych;
5. Zakład Ortodoncji – zajęcia dydaktyczne z Ortodoncji;
6. Zakład Stomatologii Zachowawczej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii zachowawczej i endodoncji;
7. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii stomatologicznej;
8. Zakład Stomatologii Zintegrowanej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego;
9. Klinika Neurologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii;
10. Zakład Stomatologii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii Dziecięcej i profilaktyki stomatologicznej

Wymagania kwalifikacyjne:

co najmniej tytuł zawodowy magistra, lekarza lub równorzędny, odpowiednio do przedmiotu zajęć,

kompetencje i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności wybranej jednostki naukowo-dydaktycznej
wskazanej w ogłoszeniu, uzyskane poza uczelnią, pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu
studiów,

biegła znajomość języka polskiego, znajomość języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:

życiorys zawierający opis posiadanych kompetencji i co najmniej 5-letniego doświadczenia, o którym mowa w wyżej
wymienionych wymaganiach kwalifikacyjnych, w tym: nazwy instytucji, w których doświadczenie zostało zdobyte,
rodzaj zdobytego doświadczenia, okres zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane, zakres
posiadanych kompetencji naukowych, dydaktycznych lub praktycznych,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplomu
specjalizacji, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to
z unormowań obowiązujących),

kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

opcjonalnie: wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, MNiSW, liczba cytowań, czasopisma,
w których prace zostały opublikowane),.
Wymagane oświadczenia:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby
bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018r. poz. 1000.”

„Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści
ogłoszenia dotyczącego osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie.”

Termin składania ofert: 5 października 2018r. do godz. 15:00
Prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: stomatologia@wum.edu.pl, wraz z podaniem numeru
referencyjnego ogłoszenia. Kontakt: (022) 57 20 213

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:
1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 ustawy Kodeks pracy,
a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody.
4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez
Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym
w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

