Zarządzenie nr 93/XV R/2017
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu nauczycieli symulacji niskiej 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 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 51 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j.
uchwała Senatu UMW nr 1774 z dnia 31 maja 2017 r.) zarządzam, co następuje:

Komisje konkursowe
§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 14 września 2017 r. powołuje się 3 komisje ds. przeprowadzenia konkursu, zwane
dalej „Komisjami”:
a) Komisję ds. przeprowadzenia konkursu na nauczyciela symulacji niskiej wierności na
Wydziale Lekarskim do wyłonienia: 58 nauczycieli symulacji niskiej wierności prowadzących zajęcia na Wydziale Lekarskim zgodnie z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej,
b) Komisję ds. przeprowadzenia konkursu na nauczyciela symulacji niskiej wierności na
Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym do wyłonienia: 13 nauczycieli symulacji niskiej wierności prowadzących zajęcia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej,
c) Komisję ds. przeprowadzenia konkursu na nauczyciela symulacji niskiej wierności na
Wydziale Nauk o Zdrowiu do wyłonienia: 34 nauczycieli symulacji niskiej wierności
prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla kierunków pielęgniarstwo
i położnictwo zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.
2. Komisje konkursowe mają charakter doraźny i rozwiązuje się je z chwilą zaakceptowania
przez Rektora protokołu końcowego.

3. Komisje działają w następujących składach:
a) na Wydziale Lekarskim:
- Dziekan Wydziału Lekarskiego lub delegowana osoba - Przewodniczący,
- mgr Jarosław Sowizdraniuk - edukator CSM – członek,
- mgr Joanna Zawadzka – członek-protokolant.
b) na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym:
- Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego lub delegowana osoba - Przewodniczący,
- mgr Jarosław Sowizdraniuk - edukator CSM - członek,
- mgr Joanna Zawadzka – członek-protokolant.
c) na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu lub delegowana osoba - Przewodniczący,
- mgr Jarosław Sowizdraniuk - edukator CSM - członek,
- mgr Joanna Zawadzka – 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. Komisje obradują na posiedzeniach mających charakter zamknięty.
2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
3. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.
Przystąpienie i dopuszczenie do konkursu
§4
1. Do konkursu może przystąpić każdy nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie
Medycznym

we

Wrocławiu

na:

Wydziale

Lekarskim,

Wydziale

Lekarsko-

Stomatologicznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu, 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 datę zgłoszenia udziału w konkursie uważa się datę wpłynięcia do Działu Spraw Pracowniczych kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.
5. W ciągu 14 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- wewnętrzna oraz
http://www.umed.wroc.pl/projekty-europejskie-2007-2013.
2. Ogłoszenie widnieje na stronie internetowej przez 28 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 dwuetapowy.
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. W sytuacjach wyjątkowych Komisja konkursowa może wezwać kandydata
do uzupełnienia dokumentacji.
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.

Rozstrzygnięcie konkursu
§6
Komisje konkursowe wyłaniają nauczycieli symulacji niskiej 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
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