Załącznik 1
do Zarządzenia nr 31/2017 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 07.03.2017 r.

FORMULARZ KONKURSOWY
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Instytut Nauk o Zdrowiu
MIASTO: Nysa
STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 12.09.2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2017 r. do godz. 1500
LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl
SŁOWA KLUCZOWE: dermatologia, medycyna estetyczna, kosmetologia
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: ustawie z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 z późn. zm.), Statucie PWSZ
w Nysie oraz:

-

legitymują się ukończonymi studiami medycznymi na wydziale lekarskim,
posiadają dorobek zawodowy w zakresie dermatologii, kosmetologii,
posiadają minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy poza szkolnictwem wyższym,
posiadają umiejętności organizacyjne oraz predyspozycje do pracy w zespole,
PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i może być zaliczony do minimum kadrowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
Curriculum Vitae,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
wykaz publikacji naukowych,
dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego,
oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS
lub składać osobiście.
Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2017 r.
Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883)".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

