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Zakres zadań:
Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej kształcącej
w dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne,
zorganizowanie działalności i nadzór nad funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej, w tym kierowanie
podległymi pracownikami, gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem Szkoły, realizacja
obowiązków sprawozdawczych, w tym do POL-on i GUS,
organizacja procesu rekrutacji oraz kształcenia uczestników Szkoły Doktorskiej, w tym
zindywidualizowanych planów badawczych, weryfikacji efektów kształcenia, opieki naukowej, ocen
śródokresowych, odbywania praktyk zawodowych,
realizacja obowiązków prawnych uczelni dotyczących Szkoły Doktorskiej, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych, przyznawanie stypendiów doktoranckich oraz zaspokajanie potrzeb socjalnobytowych uczestników kształcenia,
tworzenie warunków wspierających działalność naukową, aktywność grantową oraz mobilność
krajową i międzynarodową uczestników kształcenia,
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i przygotowania Szkoły Doktorskiej do ewaluacji,
współpraca z radami ds. dyscyplin naukowych dotycząca programów kształcenia i procedowania
przewodów doktorskich oraz z Dziekanami w zakresie obsady kadrowej umożliwiającej realizację
programów kształcenia,
współpraca z samorządem doktorantów oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie
kształcenia doktorantów.
Wymagania kwalifikacyjne:
co najmniej stopień doktora habilitowanego w jednej z dyscyplin naukowych: nauki medyczne, nauki
o zdrowiu, nauki farmaceutyczne,
doświadczenie na stanowisku kierowniczym, związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
finansowymi i mieniem,
doświadczenie w opiece naukowej nad doktorantami w charakterze promotora lub promotora
pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia,
doświadczenie w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim,
znaczące osiągniecia naukowe,
doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej,
biegła znajomość języka angielskiego.

III.
Wymagane dokumenty:
1. podanie wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych oraz wymaganego doświadczenia wym. w pkt. II,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe kandydata,
3. świadectwa pracy z ostatnich 3 lat, w razie, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
4. oświadczenie, że Uczelnia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
5. informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego
pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej,
6. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, w tym zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

IV.
Wymagane oświadczenia:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą
w Warszawie.”
 „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM,
zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nauczyciela akademickiego
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. 221 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.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:
http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf
Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.
Oferty powinny być składane w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019 r. w Kancelarii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 203, w zaklejonej kopercie
z podaniem numeru referencyjnego na kopercie.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca
Kontakt Dział Kadr tel. 022 57 20 594
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.
W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może
zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 182 poz. 1228).

