Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2016 r.

Program POWER „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ogłasza
KONKURS
na 2 stanowiska EDUKATORÓW
w projekcie „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”
w PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWOJ
OPIS STANOWISKA
 odpowiedzialność za utrzymanie trwałości projektu „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji
Medycznej we Wrocławiu” w PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWOJ na poziomie dydaktycznym
 analiza i doskonalenie procesu dydaktycznego w Centrum Symulacji Medycznej (CSM)
 monitorowanie zajęć symulacyjnych, metod prowadzenia scenariuszy oraz debriefingu
 udzielanie informacji zwrotnej nauczycielom pracującym w CSM
 utrzymanie potencjału kadry szkolącej w CSM
 szkolenie prowadzących zajęcia symulacyjne
 pomoc w prowadzeniu zajęć symulacyjnych (szczególnie w pierwszym okresie działania CSM)
 tworzenie planów rozwojowych CSM
 koordynacja projektów badawczych prowadzonych w CSM
Zaangażowanie do udziału w projekcie nastąpi:
 w okresie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. na podstawie umowy o udział w projekcie w ramach dotychczasowego zatrudnienia w Uczelni
 w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2021 r. na podstawie umowy o udział w projekcie oraz oddelegowania albo dodatkowego zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich
WARUNKI KONKURSU
Od kandydata na to stanowisko wymaga się:
 doświadczenia w nowoczesnych formach nauczania,
 umiejętności kierowania zespołem,
 znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym,
 wykształcenia medycznego, pedagogicznego lub psychologicznego,
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 stopnia naukowego doktora lub otwartego przewodu doktorskiego
Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów:
 życiorys oraz list motywacyjny
 potwierdzone kopie lub odpisy dyplomów ukończenia studiów
 potwierdzone kopie certyfikatów językowych lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych
 inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oceny wymienionych w załączniku nr 1
 oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz.883)”.
Zgłoszenie do konkursu należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:
EDUKATOR „Centrum Symulacji Medycznej”
do godziny 15:00 dnia 31 marca 2016 r. na adres:
Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 2-6 II piętro pok. 104 – 105
50-368 Wrocław.
Za termin zgłoszenia udziału w konkursie uważa się datę wpłynięcia kompletnego zgłoszenia do
Działu Spraw Pracowniczych.
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Wykształcenie wyższe

☐

Zatrudnienie w UMW od co najmniej 5 lat w roli pracownika dydaktycznego

☐

Stopień naukowy doktora lub wszczęty przewód doktorski

☐

Spełnienie wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 ze. zm.)

☐
PUNKTACJA

OCENIANE KRYTERIA

pkt.

od

do

Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne

10

0

10

Doświadczenie (min. 5 lat) w nauczaniu poprzez symulację medyczną (potwierdzone zaświadczeniem
aplikującego o prowadzeniu zajęć lub szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym
symulacji medycznej)

5

0

5

Organizacja i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik symulacyjnych w UMW (sylabus)

5

0

5

Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym UMW

5

0

5

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym (certyfikat, zaświadczenie Studium Języków
Obcych UMW)

5

0

5

0

10

Uprawnienia kierownika (2 pkt./kurs) lub instruktora (1 pkt./kurs)
kursów medycznych organizacji i towarzystw medycznych
(Europejskiej Rady Resuscytacji, Amerykańskiego Towarzystwa
Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej,
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa
Anestezjologicznego, International Trauma Life Support i.in.)

kurs:

1-2

kurs:

1-2

kurs:

1-2

kurs:

1-2

kurs:

1-2

Nauczanie na kursach medycznych poza granicami Polski

5

0

5

Nauczanie na kursach instruktorów symulacji

5

0

5
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Komitet redakcyjny czasopisma o tematyce edukacji medycznej

Pozostałe działania związane z symulacją medyczną

5
członkostwo w towarzystwie symulacji
medycznej

1

organizacja kursów, szkoleń, warsztatów
wykorzystujących techniki symulacyjne

1

organizacja lub udział w roli sędziego w
zawodach symulacji medycznej

1

zaangażowanie w prace zespołu ds.
tworzenia CSM UMW

1

in.:

5

0

5

0

50

1
suma

PUNKTACJA

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W ODNIESIENIU DO PONIŻSZYCH ZAGADNIEŃ

III etap konkursu

0

od

do

Wizja rozwoju Centrum Symulacji Medycznej

0

5

Nowoczesne metody nauczania

0

5

Badania naukowe w zakresie edukacji medycznej lub symulacji medycznej

0

5

Współpraca z krajowymi ośrodkami symulacji medycznej

0

5

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami symulacji medycznej

0

5

Umiejętność komunikacji

0

5

Umiejętność kierowania zespołem

0

5

0

35

suma

