
Białystok, dnia 28.08.2017                           

DWNZ-002/7/2017   

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

ogłasza konkurs otwarty  na stanowisko: 

 

ASYSTENTA w Klinice Medycyny Ratunkowej Dzieci  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają 

kryteriom opisanym w treści ogłoszenia konkursowego.  

Wymagania odnośnie warunków, które muszą spełniać kandydaci zgłaszający się do konkursu: 

 

1. Ukończenie studiów wyższych : kierunek studiów : lekarski 

2. Tytuł zawodowy: lekarz  

3. Specjalizacja w dziedzinie : medycyny ratunkowej lub w trakcie specjalizacji 

4. Prawo wykonywania zawodu: lekarza 

5. Znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie. Czynna znajomości języka 

polskiego, w przypadku cudzoziemców 

6. Predyspozycje do pracy  w charakterze nauczyciela akademickiego 

7. Inne: doświadczenie naukowe i dydaktyczne:  co najmniej 3 letni okres zatrudnienia i pracy w 

szpitalnym oddziale ratunkowym o profilu dziecięcym w charakterze lekarza medycyny 

ratunkowej  

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zgłaszający się do konkursu: 

 

1) Podanie skierowane do Dziekana (Zał. nr 1): link 

2) Kwestionariusz osobowy (Zał. nr 2): link 

3) Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej  

i organizacyjnej. 

4) Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym (Zał. nr 3): link 

5) Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem 

pracy w rozumieniu ustawy (Zał. nr 4): link 

6) Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 5): link 

7) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na 

stanowisku objętym konkursem 

8) Inne dokumenty np. wykaz publikacji wraz z punktami MNiSW  

 

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. 

 

Dokumenty postępowania konkursowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o 

Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok, w 

zaklejonej kopercie z opisem: „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Klinice Medycyny 

Ratunkowej Dzieci ” – imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu.  

 

w terminie do dnia 11.09. 2017 r. 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 30. 09. 2017 r. 

 


