Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkt
w Zakładzie Psychologii Medycznej
Nr ref. APE/1210/ 8 /17
Wymagania kwalifikacyjne:













Tytuł zawodowy psychologa (mgr psychologii) oraz wykształcenie medyczne (mgr pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy
lekarza)
Stopień naukowy doktora nauk medycznych
Specjalizacja w zakresie psychoterapii
Specjalizacja w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Kompetencje trenera/wykładowcy z zakresu opieki paliatywnej i psychoonkologii
Co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w obszarze szkolnictwa wyższego udokumentowane przygotowaniem co
najmniej 5 autorskich kursów akademickich
Opublikowanie w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 5 prac oryginalnych w czasopismach recenzowanych z listy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym co najmniej 1 praca w czasopiśmie z części A oraz co najmniej 3
prace jako pierwszy autor
Uzyskanie co najmniej 5 cytowań w czasopismach recenzowanych w ciągu ostatnich 2 lat
Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w szpitalu o profilu onkologicznym
Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla działalności dydaktycznej uczelni
Biegła znajomość języka polskiego
Biegła znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:










Zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
Wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których
prace zostały opublikowane),
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności:
o
dyplomy ukończenia studiów wyższych,
o
dyplom nadania stopnia doktora,
o
dyplomy specjalizacji lub dyplomy/zaświadczenia ukończenia studiów podyplomowych lub uznawanych szkoleń
specjalizacyjnych
Sylabusy autorskich zajęć dydaktycznych
Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
Inne dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów konkursowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Termin składania ofert: 07/07/2017r. do godz. 15:00
Oferty mogą być składane w formie papierowej na adres: Dziekanat II Wydziału Lekarskiego, adres: ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa, pokój 608, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie, albo w formie
elektronicznej na adres: dziekanatiiwl@wum.edu.pl, z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca.
Kontakt: (0-22) 57 20 224

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WUM: https://praca.wum.edu.pl/content/podjecie-zatrudnieniakonkursy
Pracownicy WUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów
wymienionych w części II „wymagane dokumenty” jeżeli są one w aktach osobowych. Dostępność tych danych
potwierdza pracownik Działu Kadr i Płac.

