Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta
w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia
Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 12 / 2017
Wymagania kwalifikacyjne:









wykształcenie kierunkowe w naukach o zdrowiu i/lub tytuł zawodowy magistra psychologii
stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
prowadzenie aktywnej działalności naukowej, opublikowanie co najmniej 5 prac oryginalnych, w tym co
najmniej 2 jako pierwszy autor w czasopismach recenzowanych,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami nauk o zdrowiu i/lub medycyny
udokumentowane czynne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych
udział w międzynarodowym projekcie grantowym
biegła znajomość języka angielskiego,
biegła znajomość języka polskiego.

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: dyplomu ukończenia studiów
wyższych, dyplomu nadania stopnia doktora, 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 dnia 30 czerwca 2017r. w Dziekanacie Wydziału Nauki
o Zdrowiu, pok. 513, 02 – 091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61, w papierowej, zamkniętej kopercie
z podaniem numeru referencyjnego.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca

Kontakt: 22 57 20 513
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.
W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba
może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 182 poz. 1228)
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