Zarządzenie nr 79/XV R/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z 23 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu na
nauczycieli symulacji wysokiej wierności w ramach projektu
„Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” POWER
Na podstawie Art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz §51 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
(załącznik do uchwały nr 1324 Senatu z dnia 25 września 2013 r. ze zm.), zarządza się co
następuje:
Komisja konkursowa
§1
1. W ramach realizacji przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
projektu pod nazwą Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we
Wrocławiu w PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,
z dniem 30 września 2016 r. powołuje się komisję ds. przeprowadzenia konkursu do
wyłonienia 9 nauczycieli symulacji wysokiej wierności na Wydziale Lekarskim, zwaną
dalej „Komisją”.
2. Komisja konkursowa ma charakter doraźny i rozwiązuje się z chwilą przekazania
Rektorowi protokołu końcowego oraz dokumentacji kandydatów wyłonionych
w postępowaniu.
3. Komisja działa w następującym składzie:
a) Rektor UMW lub Pełnomocnik JMR – Przewodniczący,
b) Dziekan Wydziału Lekarskiego lub delegowana osoba,
c) Edukatorzy CSM – co najmniej jeden,
d) mgr Iwona Janus Kierownik Działu Spraw Pracowniczych – członek-protokolant.
4. Członek Komisji podlega wyłączeniu z jej składu, jeżeli w postępowaniu konkursowym
kandydat jest członkiem jego rodziny, o którym mowa w §121 ust. 2 Statutu Uczelni lub
gdy zachodzi inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do
bezstronności członka Komisji. W takim wypadku Rektor powołuje inną osobę w miejsce
wyłączonego członka Komisji.
5. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć tylko jej członkowie.

§2
1. Zaproszenia na posiedzenia Komisji przesyłane będą drogą elektroniczną na imienny
adres mailowy, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Obsługę Komisji prowadzi Dział Spraw Pracowniczych.
§3
1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania konkursowego w celu wyłonienia
9. nauczycieli symulacji medycznej wysokiej wierności na Wydziale Lekarskim zgodnie
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter zamknięty.
3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który ma charakter poufny.
4. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.

Przystąpienie i dopuszczenie do konkursu
§4
1. Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymogi formalne określone jako
warunki wstępne w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Kandydat przystępując do konkursu zobowiązany jest złożyć w Dziale Spraw
Pracowniczych dokumentację określoną w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które według niego
mogą być przydatne do oceny jego kwalifikacji.
4. Za termin zgłoszenia udziału w konkursie uważa się datę wpłynięcia kompletnego
zgłoszenia do Działu Spraw Pracowniczych.
5. W ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu do zgłoszenia udziału w konkursie
przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji konkursowej.
Przebieg konkursu
§5
1. Konkurs zostaje ogłoszony na stronach internetowych: http://www.umed.wroc.pl/hrrekrutacja-wewnetrzna oraz http://www.umed.wroc.pl/projekty-europejskie-2007-2013.
2. Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej przez 7 dni.

3. Jeśli w terminie określonym w ogłoszeniu nie zgłosi się wymagana liczba kandydatów,
komisja przeprowadza postępowanie konkursowe i wyłania kandydatów do udziału
w projekcie spośród zgłoszonych i zostaje ogłoszona kolejna edycja konkursu.
4. Konkurs jest trzyetapowy.
5. W pierwszym etapie komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia kryteriów formalnych
(spełnienie warunków wstępnych) na podstawie złożonych przez kandydatów
dokumentów. W przypadku braków formalnych złożoną dokumentację odsyła się
kandydatowi bez rozpatrzenia.
6. Drugi etap obejmuje obliczenie przez komisję konkursową punktów, według kryteriów
określonych dla II etapu konkursu w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
7. Trzeci etap obejmuje indywidualną rozmowę z każdym kandydatem, który został
wyłoniony w drugim etapie. W trakcie rozmów komisja konkursowa ocenia kandydatów
na podstawie zagadnień określonych dla III etapu konkursu w tabeli stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
8. Po przeprowadzonych rozmowach z kandydatami, Komisja odbywa naradę, a następnie
członkowie Komisji przyznają punkty każdemu z kandydatów.
Rozstrzygnięcie konkursu
§6
Komisja konkursowa wyłania nauczycieli symulacji wysokiej wierności na podstawie liczby
punktów zdobytych w postępowaniu konkursowym.
§7
Zmiany składu Komisji oraz zasad jej funkcjonowania mogą nastąpić wyłącznie w drodze
zmiany niniejszego zarządzenia.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

