
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Adiunkt 

w grupie pracowników dydaktycznych (nauczyciela akademickiego)  

 

w pełnym wymiarze czasu pracy: 

Klinika Alergologii 

 (zatrudnienie na czas określony) 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce tj. 

1. posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie, 

2. nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej 

wymienionej ustawy, 

3. spełniają wymagania,  o których mowa  w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 

 
oraz  

4. oświadczają, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, 
Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy. 

 

Wymogi kwalifikacyjne: 

 posiadanie tytułu zawodowego lekarza oraz stałe prawo wykonywania zawodu 

 posiadają stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

 posiadanie tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, 

  ukończona specjalizacja z alergologii lub w trakcie specjalizacji, 

 doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowe, 

 opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej, 

 dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej 
jednej jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych z co najmniej Q2; 
dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF, 

 udział w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł 
zewnętrznych, 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
 

Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie winni złożyć w Dziale Kadr Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, pok. 03 (tel. 48 58 349 10 16, 48 58 349 

11 07) następujące dokumenty: 

 pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu, 

 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

 informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych, 

 wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factory i MNiSW, liczba 
cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, 

 dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem, 

 dyplom poświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora,  

 zaświadczenie  poświadczające  posiadanie wymaganej  specjalizacji, 



 informację o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w 
przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia), 

 kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, 

 inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze 
studentami, 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, 

 oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez 
GUMed oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

 oświadczenie, że w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego Konkursu,  
Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.  

 

 

Rekrutacja na stanowisko Adiunkta dokonywana jest w oparciu o analizę dokumentacji przedstawionej 

przez kandydatów w konkursie.  

Termin przyjmowania zgłoszeń – 20.01.2020 r. g. 15.00 - decyduje data wpływu dokumentów do 

GUMed. Wynik Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed 

www.praca.gumed.edu.pl. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez 

podawania przyczyny. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby rekomendowanej przez Komisję 

Konkursową podejmuje Rektor. 

Na stronie internetowej GUMed znajduje się również informacja dla osób ubiegających się o 

zatrudnienie w GUMed w zakresie ochrony danych osobowych oraz wzory podstawowych formularzy. 

Gdański Uniwersytet Medyczny nie zapewnia mieszkań pracowniczych.  

 

 

Rektor 

Prof. dr hab. Marcin Gruchała  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.praca.gumed.edu.pl/


The Rector of Medical University of Gdansk hereby opens a competition for the position of 

Assistant Professor 

Assistant Professor - a research and didactic university employee 

 

a full time job  

Department of Allergology 

 (a fixed term employment contract) 

The competition may be entered by candidates who meet the requirements stipulated in Art. 113 The 

law on Higher Education and Science i.e.  

5. hold the qualifications specified in the Act and the statute, 

6. they were not punished by a disciplinary penalty referred to in art. 276 paragraph 1 points 7 

and 8 of the above-mentioned Act, 

7. meet the requirements referred to in art. 20 clause 1 points 1-3 of the Act. 

 

Eligibility Requirements: 

 hold the title of M.D. and an irrevocable licence of practising the profession 

 possess PhD degree in medicine speciality  

 hold the title of a specialist in internal diseases,  

 completed speciality in allergology or during the speciality course 

 who have a PhD degree in medicine 

 scientific , teaching  or vocational  experience, 

 published results of a doctoral dissertation,  

 scientific achievement in a form of at least two full-text publications (including at least one 
publication as the first author) in Q2,  reputed  peer- reviewed scientific journals; scientific 
achievement equal to a score of 6.0 IF, 

 participation in  at least one research or educational  project  financed  from external 
sources,  

 excellent command of the English and Polish language, 
 

Candidates submitting their participation in the competition should be submitted to the Human 

Resources Department of the Medical University of Gdańsk at str. M. Skłodowskiej-Curie 3a, room 03 

(phone: 48 58 349 10 16, 48 58 349 11 07) the following documents: 

 a written statement about entering into the competition, 

 personal questionare, 

 information on candidate’s work achivements so far, 

 the list of publications and the information about point classification (Impact Factor and the 

scores from the Polish Ministry of Science and Higher Education, the number of citations), 

the magazines that have published candidate's scientific papers or articles, 

 diploma stating the professional titles the candidate has earned (along with the supplement), 

 PhD diploma,  

 professional  specialization documents if any, 

 the candidates'  chances of obtaining  the  post-doctoral degree (in the case of a person who 

does not have such a degree 



 copies of the former employment records and certificate of current employment 

 other documents testifying to the qualifications and competencies to satisfactorily conduct 

classes with the students  

 Candidate’s statement of his satisfying the requirements quoted in art. 113 of the Law on 

higher education and science 

 a written confirmation of knowledge and acceptance of the data protection laws imposed by 

the medical university of Gdansk and consent for processing candidates personal data 

included in the application  

 Candidate’s statement of the effect that qualified for employment thought this competition, 

the Medical University of Gdansk will be his or her primary place of work as defined by the 

law  

 

Recruitment of the position of Assistants Professor based on the based on an analysis of the 

documentation submitted by the candidates in the competition. 

Deadline for submission of documents is 2020 January 20 - 15:00 hours accepted s per date of 

acceptance of documents by MUG. 

The results of the competition will be announced on the University web side  www.praca.gumed.edu.pl 

The University reserves the right to leave the competition without award determination without a 

cause. The final decision to appoint the successful candidate recommended by the competition 

committee is made by University Rector. 

Information to candidates applying for jobs with the Medical University of Gdansk on personal data 

processing and protection also available on this website. 

The Medical University of Gdansk will not secure any accommodation. 

 

 

 

Rector of Medical University of Gdansk  
Prof. Marcin Gruchała, M.D., Ph.D. 
 

 

 

 

http://www.praca.gumed.edu.pl/

