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Ogłoszenia o konkursach zamkniętych Uniwersytetu Opolskiego na 

stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych                    

Instytutu Medycyny 

 

1. Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Chorób 

Wewnętrznych i Nefrologii 

Dyrektor Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego działając                       

z upoważnienia Rektora ogłasza na podstawie art.91 ust. 4 ustawy o działalności 

leczniczej - postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Kliniki Chorób 

Wewnętrznych i Nefrologii. 

Do postepowania konkursowego może przystąpić nauczyciel akademicki:  

a) zatrudniony w w/w jednostce organizacyjnej Instytutu Medycyny posiadający 

co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i 

specjalizację lekarską zgodną z jej profilem medycznym, 

b) zatrudniony  w Oddziale Nefrologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 

Zgłoszenie do Konkursu należy złożyć do dnia 30.11.2018r.  w Sekretariacie 

Instytutu Medycyny wraz z oświadczeniem o formie i wymiarze zatrudnienia                        

w Oddziale Nefrologii USK. 

 

2. Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Kardiologii 

Dyrektor Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego działając                     

z upoważnienia Rektora ogłasza na podstawie art.91 ust. 4 ustawy o działalności 

leczniczej -  postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Kliniki Kardiologii. 

Do postepowania konkursowego może przystąpić nauczyciel akademicki:  

a) zatrudniony w w/w jednostce organizacyjnej Instytutu Medycyny posiadający 

co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i 

specjalizację lekarską zgodną z jej profilem medycznym, 

b) zatrudniony  w Oddziale Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 

Zgłoszenie do Konkursu należy złożyć do dnia 30.11.2018r.   w Sekretariacie 

Instytutu Medycyny wraz z oświadczeniem o formie i wymiarze zatrudnienia                    

w Oddziale Kardiologii USK. 
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3. Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Pediatrii 

Dyrektor Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego działając                       

z upoważnienia Rektora ogłasza na podstawie art.91 ust. 4 ustawy o działalności 

leczniczej -. postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Kliniki Pediatrii. 

Do postepowania konkursowego może przystąpić nauczyciel akademicki:  

a) zatrudniony w w/w jednostce organizacyjnej Instytutu Medycyny 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

medycznych i specjalizację lekarską zgodną z jej profilem medycznym, 

b) zatrudniony  w Oddziale Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 

Zgłoszenie do Konkursu należy złożyć do dnia 30.11.2018r.w Sekretariacie 

Instytutu Medycyny wraz z oświadczeniem o formie i wymiarze zatrudnienia                    

w Oddziale Pediatrii USK. 

 

4. Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Chorób 

Wewnętrznych i Alergologii 

Dyrektor Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego działając                     

z upoważnienia Rektora ogłasza na podstawie art.91 ust. 4 ustawy o działalności 

leczniczej - postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Kliniki Chorób 

Wewnętrznych i Alergologii. 

Do postepowania konkursowego może przystąpić nauczyciel akademicki:  

a) zatrudniony w w/w jednostce organizacyjnej Instytutu Medycyny 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

medycznych i specjalizację lekarską zgodną   z jej profilem medycznym, 

b) zatrudniony  w Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego. 

Zgłoszenie do Konkursu należy złożyć do dnia 30.11.2018r. w Sekretariacie 

Instytutu Medycyny wraz z oświadczeniem o formie i wymiarze zatrudnienia                     

w Oddziale Chorób Wewnętrznych USK. 
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5. Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego 

Chorób Wewnętrznych i Hematologii 

Dyrektor Instytutu Medycyny Wydziału Przyrodniczo-Technicznego działając                    

z upoważnienia Rektora ogłasza na podstawie art.91 ust. 4 ustawy o działalności 

leczniczej -  postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Oddziału 

Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Hematologii 

Do postepowania konkursowego może przystąpić nauczyciel akademicki:  

a) zatrudniony w w/w jednostce organizacyjnej Instytutu Medycyny posiadający 

co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych                         i 

specjalizację lekarską zgodną  z jej profilem medycznym, 

b) zatrudniony  w Oddziale Hematologii i Onkologii  Szpitala Wojewódzkiego                 

w Opolu. 

Zgłoszenie do Konkursu należy złożyć do dnia 30.11.2018r. w Sekretariacie 

Instytutu Medycyny wraz z oświadczeniem o formie i wymiarze zatrudnienia                      

w Oddziale Hematologii i Onkologii Hematologicznej SW w Opolu. 

 

 

 

               

 

 

 

             

 

 


