
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta 

w Zakładzie Radiologii II 

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 

ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa 
 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres próbny 

wynoszący 3 miesiące z możliwością zatrudnienia na czas określony wynoszący 12 miesięcy 

lub na czas nieokreślony  

 

1. Od kandydatów przystępujących do konkursu wymagane są następujące kwalifikacje  

i umiejętności: 

a. wykształcenie: dyplom lekarza nauk medycznych, stopień doktora nauk medycznych; tytuł 

specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub radiologii. 

b. udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie diagnostyki obrazowej a także 

doświadczenie w pracy dydaktycznej i współpracy z jednostkami naukowymi;  

c. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie ultrasonografii oraz 5-letni staż 

pracy w jednostce onkologicznej; 

d. umiejętność: interpretacji badań USG z zastosowaniem technik sonoelastograficznych: fali 

poprzecznej i odkształceń względnych; wykonywania oraz interpretacji badań USG 

ilościowych z analizą parametryczną sygnałów RF; wykonywania zabiegów biopsji 

cienkoigłowej oraz gruboigłowej pod kontrolą badania USG; 

e. biegła znajomość języka angielskiego. 

 

2. Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 
 

• deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz  

z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w złożonych przez mnie dokumentach przez Centrum Onkologii – Instytut 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w zakresie niezbędnym do postępowania 

konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)";  

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wymagania określone w pkt 1. 

lit. a-e Ogłoszenia o konkursie;  

• autoreferat lub życiorys; 

• wykaz publikacji naukowych z podziałem na prace oryginalne, przeglądowe, rozdziały  

w podręcznikach, udział w grantach/projektach naukowych oraz opis innych osiągnięć 

(naukowo-badawcze dydaktyczne i organizacyjne). 

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Radiologii II” adres: Dział 

Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. 

Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 26 kwietnia 2019 r.  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu. 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym komisja Konkursowa dokona 

oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. 
 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów 

w terminie 14 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje 

pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów. 
 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną 

zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną listownie lub pocztą elektroniczną. 

Kryteria wyboru kandydata: aktywność i osiągnięcia naukowo-dydaktyczne. 



 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej zwanych „danymi osobowymi” jest 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie, dalej 

„Administrator” . 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora jedynie w celu realizacji Umowy. 

3. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki 

obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to 

wyrażona zgoda. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia prowadzenia 

postępowania konkursowego, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają 

przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06 


