
 
 

    FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Collegium Medicum Wydział Lekarski 

                                

MIASTO:   Olsztyn 

STANOWISKO:  wykładowca 

 

DZIEDZINA NAUKI:   dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

DATA OGŁOSZENIA:   

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.04.2019 

PRZEDZIAŁ WYNAGRODZENIA: 3205,00-3500,00 zł brutto 

LINK DO STRONY: http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-wykladowcy-katedrze-

radiologii 

 

SŁOWA KLUCZOWE: wykładowca, radiologia 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat ubiegający się o stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii powinien posiadać tytuł 

zawodowy lekarza oraz specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. Od kandydata wymagane jest 

również minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, wieloletnie 

doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych w zakresie struktur tarczycy oraz biegła 

znajomość języka angielskiego.  

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), 

- życiorys, 

- kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM), 

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

- kopia prawa wykonywania zawodu, 

- odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje, 

- informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,  

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy, 

- oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183)  

w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), 

 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM). 

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082.  



 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania 

przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

 

 

Dean of the School of Medicine Collegium Medicum at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn 

invites candidates to apply for a lecturer in the Department of Radiology. The successful candidate must hold 

professional title of doctor, should have experience in radiology and at least 2 years experience in didactic 

work with students. Fluently command English and ability to work in a team are required. 

Documents required: letter of application (dedicated to vice-rector for Human Resources at UWM in 

Olsztyn), CV, questionnaire (applicable at UWM), document confirming academic degree (copy of the 

diploma), a copy of the licence to pursuit of the occupation, list of didactic and organization achievements, 

a statement on the state of health that allows to perform the work as a lecturer, a statement that UWM in 

Olsztyn will be the primary place of work within the meaning of the Act of 27 July 2005 Law of Higher 

Education (consolidated text Journal of Laws of 2017 No 2183, as amended), consent to processing of 

personal data (applicable at UWM). 

Application postal address: Dziekanat Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30. Application deadline: 17.04.2019.             

The position may remain vacant if there is no candidate meeting all the expectations. The President of the 

University has the right to cancel the competition without giving reasons. Lack of notice from the 

Department means that the candidate was not qualified to the top of the list. In particular it is expected that 

this will be main academic position for the candidate. 

 

 


