
 

 

Akademia Pomorska w Słupsku 

 

Konkurs na stanowisko asystenta 

 w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska 

 

INSTYTUCJA: AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU 

MIASTO: SŁUPSK 

STANOWISKO: ADIUNKT 

DZIEDZINA: NAUKI MEDYCZNE 

DYSCYPLINA NAUKOWA: MEDYCYNA 

DATA OGŁOSZENIA: 11.06.2018 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2018 

LINK DO STRONY: www.apsl.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:  dermatologia, trychologia 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska adiunkta 

w Instytucie/Katedrze Biologii i Ochrony Środowiska ,   

w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu),  na czas nieokreślony*,  na czas określony*,  

w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*, 

z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów* Kosmetologia 

stopnia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  

Zadania: prowadzenie zajęć z przedmiotów: dermatologia i trychologia. Organizacja i 

przeprowadzenia badań naukowych.  

Wymagania: doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, dorobek naukowy z dermatologii, 

doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu przedmiotu dermatologia, dobra znajomość języka 

angielskiego. 

 

Wymagane dokumenty:  

(druki do pobrania ze strony http://apsl.edu.pl/dokumenty - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs) 

 

1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys. 

http://www.apsl.edu.pl/
http://apsl.edu.pl/dokumenty
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4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 

 

 

5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 

6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 

7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z 27.07. 2005 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2135, 2281.)  

9. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku 

będzie podstawowym miejscem pracy*.  

10. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów …* 

11. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie 

mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.  

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć: 

- osobiście lub pocztą na adres:    

Akademia Pomorska w Słupsku 

Dziekanat Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego 

ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk 

z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w IBiOŚ” 

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  03.07.2018 

 

 

 


