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Częstochowa, dnia 13.07.2015 r. 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO 

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 

W CZĘSTOCHOWIE 

ogłasza 

 

KONKURS 

na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii AJD w Częstochowie 

Stanowisko do objęcia od  1 października 2015 r. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) oraz 

następujące kryteria kwalifikacyjne: 
1. Posiadanie od minimum 12 miesięcy (Zarządzenie Rektora nr R-0161/60/2013) stopnia doktora 

nauk medycznych w zakresie medycyny; 

2. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach losowych, w 

tym resuscytacji zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji; 

3. Znajomość aktów prawnych stosowanych w ochronie zdrowia; 

4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym lub medycznym 

kształceniu podyplomowym; 

5. Znajomość zagadnień ekonomicznych w ochronie zdrowia; 

6. Znajomość celów i zadań zdrowia publicznego w tym realizacji programów profilaktycznych; 

7. Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych oraz prac badawczych w dziedzinie nauk 

medycznych w tym znajomość technik biostatystyki i pakietów statystycznych (co najmniej jednego 

z wymienionych: SAS, SPSS, R). 

8. Praktyczne umiejętności przygotowywania publikacji naukowych, w tym również w języku 

angielskim. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie – wniosek kandydata o zatrudnienie. 

2. Kwestionariusz osobowy i życiorys. 

3. Odpis dyplomu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. 

4. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, 

5. Opinia z poprzedniego miejsca pracy lub opinia opiekuna naukowego. 

6. Oświadczenie o zgodzie na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia 

na kierunku Dietetyka 

 

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – 

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 13/15 p. 8 w terminie do dnia 7 września 2015 r. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  Posiedzenie Rady Wydziału Mat.-Przyr.: wrzesień 2015 r. 


