
Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs otwarty na 
stanowisko adiunkta -  nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze czasu pracy 

Klinika Psychiatrii Dorosłych 
(zatrudnienie na czas określony) 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005r Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn.zm.) tj. 
1)mają pełną zdolność do czynności prawnych, 

2)nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

3)nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony) 

4)korzystają z pełni praw publicznych 

oraz spełniają wymagania w odniesieniu do stanowiska adiunkta: 

 posiadają tytuł zawodowy lekarza  i  stałe prawo wykonywania zawodu 

 ukończyli studia podyplomowe w zakresie psychoterapii potwierdzone certyfikatem psychoterapeuty 

 mają doświadczenie w pracy naukowo badawczej w zakresie psychofarmakologii 

 posiadają specjalizację w dziedzinie psychiatrii 

 mają certyfikat terapeuty poznawczo - behawioralnego 

 posiadają stopień naukowy doktora nauk medycznych (specjalność naukowa - psychiatria) 

 dobrze znają język angielski, 

 oświadczają, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet 
Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, 

Kandydaci  zgłaszający udział w konkursie winni złożyć  w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 3a  pok. 307 (tel. 48-58-349-10-12, 48-58-349-11-07) następujące dokumenty:  

 pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,  

 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

 informację o dotychczasowym dorobku naukowym i dydaktycznym, realizowanej problematyce badawczej, osiągnięciach 
organizacyjnych oraz na temat perspektywy uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

 wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w 
którym prace te zostały opublikowane, 

 dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem, 

 dyplom poświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora, ewentualnie stopnia doktora habilitowanego, 

 stałe prawo wykonywania zawodu 

 zaświadczenie  poświadczające  posiadanie wymaganej  specjalizacji 

 oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet 
Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, 

 kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym, 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
Termin  składania dokumentów – do dnia 13.01. 2017r. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów. 

Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia.  

Dziekan Wydziału Lekarskiego 

dr hab. Maria Dudziak, profesor nadzwyczajny 



The Dean of the Medical Faculty Medical University of Gdansk  hereby opens a competition for the  position f associate 

professor – a didactic and research university employee –  a full time academic teacher - Clinic of Adult Psychiatry (a 

fixed term employment contract) 
The competition may be entered by candidates who meet the requirements stipulated in Art. 109 of the Act of 2005, July 27, the 

Law on Higher Education (Journal of Laws No. 164, item 1365 as amended), and in particular: 

1. have full legal capacity, 
2. have not been sentenced by any legally binding decision for intentional offence, 
3. have not received any disciplinary penalty specified in Art. 140 Item 1 Point 4 (i.e. the penalty of being deprived of the 

right to practise the profession of academic teacher either  permanently or temporarily), 
4. enjoy full civil rights, 

and meet the requirements for the position  in particular: 

 hold the title of M.D. and an irrevocable licence of practising the profession 

 hold the diploma of psychotharapist ( post-graduate studies ) 

 have experience in scientific work - psychopharmacology 

 are specialists in psychiatry 

 are certified behavioural - cognitive therapists 

 hold the PhD title in medicine ( speciality - psychiatry ) 

 have a good command of the English language, 

 have excellent command of the Polish language, 

 candidate's statement  to the effect that when qualified for employment through this competition, the Medical University of 
Gdansk will be his or her primary place of work as defined by the Law. 

Candidates entering the competition must submit the following documents to the Human Resources and Financial Department, 

Medical University of Gdansk , ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a  Room 307(tel. 48-58-349-10-12, 48-58-349-11-07):  

 a written statement about entering into the competition , 

 personal questionnaire, 

 information on candidate's scientific achievements so far, the research topic, organisational attainments, and the 
prospects of earning the habilitated doctor’s degree, 

 the list of publications and the information about point classification (Impact Factor and the scores from the Polish Ministry 
of Science and Higher Education, the number of citations), the magazines that have published candidate's scientific 
papers or articles, 

 diploma stating the professional titles the candidate has earned (along with the supplement), 

 PhD diploma, or habilitated doctor’s diploma, 

 have a currently valid licence, 

 professional  specialization documents if any, 

 copies of the former employment records and certificate of current employment, 

 candidate's statement on his satisfying the requirements quoted in Art. 109, item 1 points 2,3,4,5 of the Law on Higher 
Education, 

 candidate's statement  to the effect that when qualified for employment through this competition, the Medical University of 
Gdansk will be his or her primary place of work as defined by the Law, 

 candidate's consent to the processing their personal information. 
 

The deadline for the submission of documents is 2017, January  13 

The possible  date of  settling the competition – within  two months  z after  the closing date for document submission. 

The Medical University of Gdansk will not secure any accommodations. 

Dean of Faculty of Medicine 

Maria Dudziak, M.D., Ph.D. 

 

http://www.structure.mug.edu.pl/48

