Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta
w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji
Nr ref. APE/1210/12/2/14
Wymagania kwalifikacyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stopień naukowy dr. n. med. uzyskany na podstawie rozprawy z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu
narz
ruchu,
tytuł zawodowy lekarza,
specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu
narz
ruchu,
doświadczenie w zakresie chirurgii stopy i stawu skokowego,
aktywnie prowadzona działalność
ść naukowa i opublikowanie co najmniej 5 publikacji oryginalnych w tym co
najmniej 2 jako pierwszy autor w czasopismach recenzowanych,
recenzowanyc
odbycie minimum 3 co najmniej tygodniowych zagranicznych staży
sta y szkoleniowych,
czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
granic
ukończony
czony minimum 30 godzinny kurs pedagogiczny dla wykładowców,
doświadczenie
wiadczenie w opiece nad pracami magisterskimi,
doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć
zaj ze studentami anglojęzycznymi
zycznymi,
biegła znajomość języka
zyka angielskiego i polskiego.

Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
życiorys z uwzględnieniem
dnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
wykaz publikacji z informacją
ą o klasyfikacji punktowej ( Index Copernicus, impact factor, MNiSW, liczba
cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane),
kopia prawa wykonywania zawodu,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności:
szczególno
dyplomu ukończenia
ukoń
studiów wyższych,
dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
d
dyplomu specjalisty, zaświadczenie
świadczenie o uznaniu dyplomu
zagranicznego za równoważny
żny z polskim
oświadczenie
wiadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu,
informacja o prowadzeniu działalności
działalno
gospodarczej lub zatrudnieniu
iu u innych pracodawców prowadzących
prowadz
działalność dydaktyczną
ą lub naukowo-badawczą,
naukowo
, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym,
szym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
oświadczenie o wyrażeniu
eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02. 101. 926 ze zm.),
oświadczenie
wiadczenie o spełnieniu wymagań,
wymagań o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy
wy Prawo o szkolnictwie wyższym.
wy

Oferty mogą być składane w terminie do 18 lipca 2014 r., w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego,
Lekarskiego adres:
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,, pokój 608, 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: (0-22) 57 20 224
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie
ącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

