
FORMULARZ   DLA  OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

MIASTO: Katowice 

STANOWISKO:  asystent  

          Katedra i Zakład Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne 

DATA OGŁOSZENIA: 28.01.2015 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.02.2015 r. 

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent 

OPIS: 

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 109 ustawy z dnia 25 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 wraz z późn. zm.): 

 posiada kwalifikacje określone w ustawie, 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

 nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,  

 korzysta z pełni praw publicznych 

 

oraz spełnia wymagania w odniesieniu do stanowiska asystenta 

 posiada wyższe wykształcenie na kierunku: lekarskim, zdrowia publicznego lub 

reprezentującym nauki o zdrowiu, 

 posiada znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, 

 wykazuje zainteresowania w działalności dydaktycznej i pracy naukowej. 

 

Kandydat zgłaszający udział w konkursie winien złożyć: 

1. pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu adresowaną do 

Rektora, 

2. cv, 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

(http://www.slam.katowice.pl/pliki.php), 

4. kserokopię dyplomu (ukończenia szkoły wyższej), 

5. zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 

24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 654), 

6. oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 109 ust 1 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym (http://www.slam.katowice.pl/pliki.php), 

7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(http://www.slam.katowice.pl.pliki.php), 

8. oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 118 ust. 7 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym (http://www.slam.katowice.pl/pliki.php), 

9. oświadczenie, że w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego 

konkursu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym 
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miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(http://www.slam.katowice.pl/pliki.php), 

10. ewentualne inne dokumenty: 

 wykaz pełnych publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, 

 posiadane certyfikaty 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

„Konkurs na stanowisko asystenta  

w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii 

Wydziału Lekarskiego w Katowicach” 

oraz podaniem: imienia, nazwiska, adresu kontaktowego pod adresem: 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych 

40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15 

tel. 32 20-83-549, 32 20 83 583, 32 20 83 544. 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego) 

 

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 20 lutego 2015 r. 

 

Informacje odpowiednio: 

- o dopuszczeniu do II etapu postępowania ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia 

rozmowy kwalifikacyjnej albo 

- o pozostawieniu ofert bez rozpoznania z uwagi na niespełnienie określonych ogłoszeniem 

wymagań zostanie przekazana kandydatowi na piśmie. 

 

Informację o wynikach konkursu kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania 

konkursowego mogą pozyskać drogą telefoniczną pod wyżej wskazanymi numerami 

telefonów. 

 

Uwaga: na stanowisko asystenta może ubiegać się osoba, która odbyła obowiązkowy staż 

podyplomowy.  

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie zapewnia mieszkania. 

 
 

Informuję, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 wraz 

z późn. zm.) administratorem danych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 

40-055 Katowice. 

Cel zbierania danych: rekrutacja /zatrudnienie pracownika. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. 
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