Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko
profesora zwyczajnego
w Klinice Otorynolaryngologii – nr ref. APLD/1210/2/16
Wymagania kwalifikacyjne:
1.Tytuł naukowy profesora,
2. Znacząca pozycja w dziedzinie nauki i prowadzenie aktywnej działalności naukowej od czasu uzyskania tytułu
naukowego profesora:
- opublikowanie prac naukowych o łącznej liczbie co najmniej 10 pkt IF (impact factor)
- osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej (promotorstwo ukończonych co najmniej 3 prac doktorskich)
3. Znaczący dorobek naukowy w zakresie wymaganej dyscypliny potwierdzony opiniami co najmniej 2-ch wybitnych
przedstawicieli odpowiedniej dyscypliny zajmujących stanowisko profesora zwyczajnego,
4. Znajomośc języka angielskiego i polskiego,
5. Specjalizacja z odpowiedniej dyscypliny medycznej,
6. Doświadczenie w pracy dydaktycznej.
Wymagane dokumenty (w 2 egz.) :
1. Zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
2. Pisemna deklaracja wyboru WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu,
3. Życiorys z uwzględnieniem wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ,
4. Wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (IF, punkty MNiSW, liczba cytowań, index Copernicus,
index Hirscha ) potwierdzony przez Bibliotekę WUM,
5. Informacja o działalności w zakresie kształcenia kadry naukowej ,
6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, stopni i tytułu naukowego,
specjalizacji oraz prawa wykonywania zawodu,
7. Kwestionariusz osobowy,
8. Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub dodatkowym zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym art.129 ze wskazaniem adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia
i stanowiska,
9. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
10.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych,
11.Oświadczenie o spełnieniu wymagań , o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Oferty powinny być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2016 roku w Dziekanacie Wydziału
Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, adres: 02-091 Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 61
pok. 201 B, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie.
Kontakt: /22/ 5720-270, 5720-213
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca

