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Wymagania kwalifikacyjne:
tytuł zawodowy lekarza,
stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie chirurgii onkologicznej i ogólnej,
specjalizacja z chirurgii onkologicznej i ogólnej,
aktywnie prowadzona działalność naukowa i opublikowanie co najmniej 5 prac oryginalnych w tym co najmniej 2 jako
pierwszy autor w czasopismach recenzowanych,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
doświadczenie w opiece nad doktorantami, pracami magisterskimi i licencjackimi,
czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą,
członkostwo w towarzystwach naukowych,
znajomość minimum jednego języka obcego na poziomie wykładowym,
biegła znajomość języka polskiego.
Wymagane dokumenty:
zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej,
wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, MNiSW, liczba cytowań, czasopisma,
w których prace zostały opublikowane),
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplomu
nadania stopnia doktora, dyplomu nadania stopnia doktora habilitowanego, dyplomu uzyskania specjalizacji,
zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z unormowań
obowiązujących),
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych Dz. U. 02. 101. 926 ze zm.),

Oferty mogą być składane w terminie do 29 stycznia 2016r., Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego, adres:
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 206a, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca.
Kontakt: (0-22) 57 20 203
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Pracownicy WUM ubiegający się o stanowisko będące przed miotem konkursu mogą nie składać dokumentów
wymienionych w części II „wymagane dokumenty” jeżeli są one w aktach osobowych. Dostępność tych danych
potwierdza pracownik Działu Personalnego.

