
 
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Collegium Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego 

                                

MIASTO:   Olsztyn 

STANOWISKO:  3 etaty asystenta (stanowiska dydaktyczne) 

 

DZIEDZINA NAUKI:   dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

DATA OGŁOSZENIA:  28.10.2020 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  28.11.2020 r.    

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

LINK DO STRONY: http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-trzy-stanowiska-asystenta-

stanowiska-dydaktyczne-katedrze-poloznictwa-0  

 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, położnictwo 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa Szkoły 

Zdrowia Publicznego powinien posiadać:  

 tytuł zawodowy magistra położnictwa, 

 prawo wykonywania zawodu położnej, 

 praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie położnej,  

 mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego i/lub 

pielęgniarstwa neonatologicznego, 

 udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać 

wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie, 

 kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej, 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, 

 znajomość języka angielskiego,  

 umiejętność pracy w zespole. 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia), 

2. życiorys, 

3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”), 

4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

5. kopia prawa wykonywania zawodu, 

6. kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie specjalizacji, 

7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela 

(strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”), 

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP 

UWM - „baza dokumentów”), 

http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-trzy-stanowiska-asystenta-stanowiska-dydaktyczne-katedrze-poloznictwa-0
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-trzy-stanowiska-asystenta-stanowiska-dydaktyczne-katedrze-poloznictwa-0


9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

85), 

10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”). 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c w terminie do dnia 28.11.2020. 

 

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. 

 

Director of Public Health School Collegium Medicum at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn 

invites candidates to apply for the position of an assistant (didactic position) in the Department of 

Obstetrics. The successful candidate must hold: 

 professional title of master`s degree in midwifery, 

 the right to practice as a midwife, 

 practical work experience in the profession of a midwife, 

 specialization in the field of gynecological and obstetric nursing or neonatal nursing is welcome, 

 documented scientific, organizational and didactic achievements, 

 qualifications and predispositions for scientific and research work, 

 experience in teaching work with students, 

 knowledge of the English language, 

 ability to work in a team. 

Documents required:  

1. letter of application (dedicated to vice-rector for education at UWM in Olsztyn),  

2. CV,  

3. questionnaire (applicable at UWM),  

4. copy of the university diploma, 

5. copy of the license to practice a profession,  

6. copy of the diploma confirming specialization, 

7. candidate's information on meeting the requirements when hiring academic teachers, 

8. health declaration allowing to perform work as an adjunct, 

9. a statement that UWM in Olsztyn will be the primary place of work within the meaning of the Act 

of 30 August 2018 Law of Higher Education and Science (consolidated text Journal of Laws of 

2018 No 1668), 

10. consent to the processing of personal data. 

Application postal address: Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c. Application deadline: 28.11.2020.  

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. 


