
Załącznik nr 1   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: Pomorska Akademia w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego 

MIASTO: Słupsk 

STANOWISKO: Wykładowca 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  Medycyna 

DZIEDZINA: Nauki Medyczne 

DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.08.2018 r. 

LINK DO STRONY: http://apsl.nowybip.pl/praca-dla-naukowcow 

SŁOWA KLUCZOWE: Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności 

ratunkowe, medycyna ratunkowa, medycyna ekstremalna, zarządzanie kryzysowe. 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w tym licencjat o kierunku 

ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego. 

Zatrudnienie na kierunku ratownictwo medyczne, prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów 

kierunkowych w języku polskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun roku, opiekun 

pracowni. Promocja Wydziału Nauk o Zdrowiu  w środowisku lokalnym 

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska wykładowcy w Wydziale Nauk o Zdrowiu, Katedrze 

Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego ,  w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony,  

w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy. 

Zadania: Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych. Opiekun roku, opiekun pracowni, promocja WNoZ w środowisku lokalnym 

Wymagania: Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Zdrowie 

Publiczne  w tym licencjat  z kierunku ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na 

stanowisku ratownika medycznego. 

KEYWORDS: First aid, qualified first aid, medical rescue procedures, emergency medicine, medicine 

of extreme situations, crisis management.  

DESCRIPTION (topics, expectations, comments): 

MSc. title required, BSc. in medical rescue, professional experience in medical rescue position and 

didactic experience. Employment in medical rescue division, conducting exercises in medical rescue 

procedures and emergency medicine for the full-time and part-time program studies in Polish 

language. 

http://apsl.nowybip.pl/praca-dla-naukowcow


Additional responsibilities: students advisor, coordination of the emergency medicine laboratory 

functioning, promotion of the Faculty of Health Sciences in local media. 

Position (work) – general: Lecturer at the Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy 

and Emergency Medicine 

Wymagane dokumenty:  

(druki do pobrania ze strony  https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-
dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych  - zakładka Formularze dotyczące (zatrudnienia – konkurs) 
 

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

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys. 

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 10 

maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018 poz.1000.) 

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 możliwość zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Komisja 

ma prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć: 

- osobiście lub pocztą na adres:  

 Akademia Pomorska w Słupsku  

Wydział Nauk o Zdrowiu 

ul. Westerplatte 64 

76-200 Słupsk 

(z dopiskiem konkurs) 

Rozstrzygnięcie konkursu: 17.09.2018 r. 


