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Wymagania kwalifikacyjne:
•
tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych
•
co najmniej 10 – letnie doświadczenie w dydaktyce w zakresie naturalnych środków leczniczych
•
odpowiedni dorobek naukowy
•
doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów naukowych krajowych i zagranicznych
• znajomość języka obcego
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, punkty MNiSW, liczba cytowań,
czasopisma, w których prace zostały opublikowane),
•
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•
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 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
•
oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Mile widziane:
•
kopie dokumentów potwierdzających wyższe lub dodatkowe kwalifikacje.

Oferty mogą być składane w terminie do 29 marca 2013r., w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej adres: ul. Banacha 1; 02-097 Warszawa, w papierowej zamkniętej kopercie
z podaniem numeru referencyjnego.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca.

Kontakt: 022 57 20 787

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a 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).

