
OGŁOSZENIE 

 

Z dniem 31 maja 2022 roku 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu          

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 

 asystenta w grupie badawczej-dydaktycznej 

w Katedrze i Zakładzie Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Dyscyplina: nauki medyczne 

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria: 

1. dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM 

(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy), 

2. stopień naukowy – doktor w dziedzinie biologia, biotechnologia lub pokrewne, 

3. tytuł zawodowy – mgr na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewne, 

4. pełne prawo wykonywania zawodu, 

5. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć, 

6. specjalizacja (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych, 

7. inne: znajomość metod bioinformatycznych do opisu kinetyki reakcji chemicznej oraz analizy wyników 

pomiarów elektrofizjologicznych na poziomie pojedynczej komórki, jak i pojedynczych kanałów 

jonowych, 

8. kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym 

miejscem pracy w rozumieniu ustawy, 

9. oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2020 poz. 

85 z dnia 20.01.2020 r) tj :  

a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,  

b) korzystają z pełni praw publicznych  

c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,  

d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela 

akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania 

pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat  

e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni 

 

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty: 

1. wniosek konkursowy (https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy) 

2. kwestionariusz osobowy (https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy, 

3. dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych, 

4. spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM 

we Wrocławiu, 

5. informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych 

zajęciach dydaktycznych,  

6. kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania 

studiów doktoranckich, 

7. oświadczenia określone w Regulaminie konkursu 

(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy) 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:  

 

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 

50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5 

Liczba stanowisk: 1 

Termin składania dokumentów: 30 dni /kalendarzowych/od dnia ogłoszenia tj. do dnia 30.06.2022 r. 

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury 

zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy - liczony od daty ogłoszenia konkursu. 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – nie zapewnia mieszkania. 

 

 
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne  

prof. dr hab. Agnieszka Hałoń 
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CALL FOR APPLICATIONS 

 

31st May 2022 

Chairman of the Scientific Discipline Board for Medical Sciences 

 Wroclaw Medical University 

announces an open Competition for the position of Assistant  

in the Department of Biophysics and Neuroscience 

Discipline: medical sciences 

 

Entry Requirements: 

1. scientific achievements and the workstation requirements  

(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy) 

2. scientific degree – Ph.D. in the field of biology, biotechnology or related, 

3. professional title – M.A. in biology, biotechnology or related, 

4. full right to practice medicine, 

5. fluent in Polish and English, 

6. specialization (one year or a certificate) in the case of conducting clinical subjects, 

7. other: knowledge of bioinformatics methods for the description of the kinetics of a chemical reaction 

and the analysis of the results of electrophysiological measurements at the level of a single cell and 

single ion channels,  

8. Candidates who made a statement that employment at UM in Wrocław will be their primary place of 

employment within the meaning of the Act, 

9. and meeting the requirements of art. 113 of Law on Higher Education (Journal of Laws 2020 items 85 

of 20.01.2020), i.e.: 

a) have full legal capacity, 

b) enjoy full public rights  

c) have not been punished by a final judgment for an intentional offense or intentional fiscal offense, 

d) they have not been punished with a disciplinary penalty depriving them of the right to pursue the 

profession of an academic teacher for a fixed or temporary period, or expulsion from work at the 

university with a ban on working at universities for a period of six months to five years 

e) have the qualifications specified in the University's statute and statute. 

 

Required documents: 

1. application form (https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy), 

2. personal questionnaire (https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy) 

3. documents specified in criteria of the Contest,  

4. list of scientific publications with information about the scoring of Main Library Wroclaw Medical 

University, 

5. information about scientific achievements, information about any ongoing classes, 

6. copies of employment certificates and a certificate of continuing employment or confirmation about the 

duration of doctoral studies, 

7. documents specified in the Contest Rules 

(https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy), 

Documents should be submitted personally or be sent by a registered letter to the address: 

 

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 

50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5 

No. Job Positions: 1 

  

Deadline for submission of documents: 30th June 2022 

 

Failure to file the complete documents by that date will be the basis to reject the candidature of the person 

concerned without notice to remedy the shortcomings. The Competition will be judged within a period not 

exceeding 4 months counted from the date of the Call for Applications. Wroclaw Medical University does not 

provide accommodation. 
                                                                               

 

 Chairman of the Scientific Discipline Board for Medical Sciences 

                                                                                                             prof. dr hab. Agnieszka Hałoń 

https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy
https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy
https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy
https://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne-biuro-konkursy

