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Wzór ogłoszenia o konkursie w sprawie   

zatrudnienia nauczyciela akademickiego  

  

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA 

AKADEMICKIEGO  

  

  

Instytucja  Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  

  

Jednostka organizacyjna   Instytut Zdrowia 

Stanowisko   profesor 

Grupa pracowników   Dydaktyczno-badawczy 

Dyscyplina naukowa   nauki medyczne 

Data ogłoszenia  27.08.2021 

Termin składania dokumentów    

 26.09.2021 

Termin rozstrzygnięcia konkursu i 

ogłoszenia wyników  
 05.10.2021 

Wymiar czasu pracy   Pełny etat 

Wymóg  zatrudnienia  w  

podstawowym miejscu pracy  

 tak  

  

  

Link do strony  www.ppuz.edu.pl  

Opis  (tematyka, 

 oczekiwania, uwagi)  

 Zatrudnienie osoby z tytułem profesora do przygotowania i 

przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów PPUZ w 

Nowym Targu: 

1. Biologia medyczna,  

2. Genetyka,  

3. Genetyka z elementami genetyki człowieka,  

4. Edukacja żywieniowa,  

5. Promocja zdrowia,  

6. Przedmiot do wyboru 1 z 2: Promocja zdrowia / Edukacja 

żywieniowa,  

7. Farmakologia i interakcja leków z żywnością,  

8. Przedmiot do wyboru 1 z 2: Suplementacja sportowców / 

Planowanie diet sportowców,  

9. Przedmiot do wyboru 1 z 2:  Metody oceny stanu odżywiania 

/ Stan odżywiania człowieka z elementami antropometrii,  

10. Choroby dietozależne,  

11. Endokrynologia,  

12. Kliniczny zarys chorób metabolicznych. 

Wymagania  1. Tytuł zawodowy - lekarz   

2. Tytuł naukowy - profesor 

http://www.ppuz.edu.pl/
http://www.ppuz.edu.pl/


2. Ukończone studia z zakresu: medycyna; specjalizacja 

choroby wewnętrzne, specjalizacja diagnostyka laboratoryjna 

 

Wykaz dokumentów Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są złożyć 

następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 478); 

2. Wniosek o zatrudnienie; 

3. Życiorys; 

4. Kwestionariusz osobowy; 

5. Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

6. Kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu 

zawodowego lub równorzędnego; 

7. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym; 

8. Wykaz publikacji; 

9. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe; 

INFORMACJA  1. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać 

informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w 

rozstrzygnięciu konkursu. 

2. Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na adres: 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, 

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Centrum Zasobów 

Ludzkich. 

3. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło pocztą o terminie zgłoszenia udziału 

w konkursie rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Uczelni. 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami 

spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.   

5. Zastrzega się możliwość niezawierania umowy o pracę  z 

osobą, która wygrała konkurs w przypadku braku osiągnięcia 

poziomu oczekiwanej rekrutacji w roku akademickim2021/2022 

6. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz 

przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania 

konkursowego bez podania przyczyny. 

 

Rektor PPUZ w Nowym Targu 


