
 Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie badawczej 

w Pracowni Badań Narządu Ruchu Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 

stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy 

w Pracowni Badań Narządu Ruchu Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów jednocześnie drogą pocztową 

na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, al. Racławickie 1, 20-059 Lublin z dopiskiem 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego oraz drogą mailową w formie skanów na adres: 

2dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 12.06.2020 roku. 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się: 

• Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych. 

• Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego oraz czynnej znajomości języka 

polskiego w przypadku cudzoziemców. 

• Znaczący dorobek naukowy i organizacyjny, który w okresie nie dłuższym, niż 4 

ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie 

w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli 

akademickich – dla stanowiska profesora uczelni w grupie badawczej. 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów: 

• Podanie skierowane do Dziekana. 

• C.V. – formularz. 

• Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

• Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

• Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

• Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego 

doktora nauk medycznych. 

• Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

będzie podstawowym miejscem pracy. 

• Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka angielskiego, 

wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie lub 

świadectwo ukończenia co najmniej 100 godzin kursu na poziomie B2, w przypadku 

cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową 

Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 

• Uzupełniona Karta oceny okresowej w obszarze naukowym wraz z załącznikami 

potwierdzającymi osiągnięcia 

• Wykaz slotów za ostatnie pełne 4 lata potwierdzony przez Bibliotekę Główną 

UM w Lublinie 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. 

mailto:2dziek.lek@umlub.pl


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

z wybranymi kandydatami. 


