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DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu / statystyka  
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SŁOWA KLUCZOWE: statystyka, zdrowie publiczne, profilaktyka, metodologia badań 

medycznych, dobrostan społeczny 

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 

med. Eleonory Reicher w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: asystent 

w Zakładzie Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki  

 

Wymagane kwalifikacje: 

1. posiadać co najmniej tytuł mgr.; 

2. posiadać wiedzę z zakresu statystyki naukowej 

 

Pożądane kwalifikacje: 

Umiejętność prowadzenia badań naukowych i opisywania wyników poparta publikacjami 

naukowymi z zakresu medycyny i/lub nauk o zdrowiu zamieszczanych w recenzowanych 

czasopismach naukowych (jako autor lub współautor). 

Zainteresowane osoby winny złożyć: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z oświadczeniem: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (j.t: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn.zm.).”; 

2) kwestionariusz osobowy; 

3) życiorys; 

4) odpis dyplomu ukończenia studiów (odpis dokumentu wydany przez uczelnię lub kopię 

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem); 

http://www.spartanska.pl/


5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa 

wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 

6) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje 

zawodowe kandydata; 

8) świadectwa pracy i/lub opinie z poprzednich miejsc pracy; 

9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska będącego 

przedmiotem konkursu lub aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, 

10) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

11) oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne.  

12) oświadczenie o wskazaniu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  

w Warszawie jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.   

 

Składane kopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z 

oryginałem. Na żądanie Komisji Konkursowej kandydat może być zobowiązany do okazania 

oryginałów dokumentów. 

 

Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować i złożyć w zamkniętej kopercie  

z adnotacją „Konkurs na stanowisko naukowe: profesor wizytujący w Zakładzie Gerontologii, 

Zdrowia Publicznego i Dydaktyki” wraz ze wskazaniem liczby stron dołączonych 

dokumentów w terminie do 21.12.2017 r. do godz. 13.00 w Dziale Kadr i Płac (pok. nr 002B), 

adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.12.2017 r. 

 


