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Dla Pacjentów
Przychodnia specjalistyczna
Szpital Kliniczny

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Ośrodek Rehabilitacji
Rehabilitacja Neurologiczna
Choroby Odzwierzęce

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny
Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Wydawanie opinii na temat produktów
żywnościowych wprowadzanych po
raz pierwszy do obrotu.

modul_opinia_nawoz

Diagnostyka Obrazowa
Dla Lekarzy
Dla Pracowników
Oferta Komercyjna
Możliwość bezpłatnego wypożyczenia
pomp insulinowych dla kobiet z cukrzycą.
Czytaj dalej...

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 96 z póź. zm.) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr
215, poz. 1412), Rada Naukowa Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.
Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

Wydawanie opinii w zakresie
oddziaływania nawozów organicznych
i organiczno-mineralnych na zdrowie
ludzi.
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1. Pierwszy etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:
a) Ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;

INFORMACJE OGÓLNE
W dniu 25 maja 2012 w
Warszawie odbyło się
spotkanie: „Dzień informacyjny priorytet Zdrowie”.

b) Ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia,
doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora
2. Drugi etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:
a) Ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym,
b) Rozmowę kwalifikacyjną

Aktualizacja informacji na
stronie IMW

IMW prowadzi usługi diagnostyczne
w zakresie chorób odzwierzęcych.
Informacje dla klientów zlecających
wykonanie badań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w
Lublinie może być osoba, która:

INFORMACJE NAUKOWE
1. posiada, co najmniej stopień naukowy doktora;
IV Nabór wniosków o
przyznanie stypendiów w
ramach projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II” ogłoszenie terminów

2. korzysta z pełni praw publicznych;
3. posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

Konkurs SYMFONIA 1

4. posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu
umożliwiających swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych;

Informacja o raportowaniu DS
za 2012 rok

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.

Stypendia naukowe dla
doktorantów II
„Iuventus Plus” - dla młodych
naukowców

INFORMACJE MEDYCZNE
Ustawa o działalności
leczniczej

IMW prowadzi badania serologiczne
w kierunku grzybic płuc i chorób z grupy
alveolitis allergica oraz identyfikacji
gatunkowej grzybów w budownictwie
i żywności.

Wydawnictwo IMW

ZGŁOSZENIE KANDYDATA powinno zawierać:
1. koncepcję rozwoju Instytutu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku
elektronicznym;
2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie
obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich
pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych,

Działalność wydawnicza Instytutu
obejmuje wydawnictwa periodyczne
i zwarte.
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3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
- przebieg pracy zawodowej;
- posiadany tytuł lub stopień naukowy;

Obwieszczenie dotyczące
ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta
Rozporządzenie w sprawie
recept lekarskich

4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

IMW ma prawo przeprowadzania
przewodów doktorskich i nadawania
stopnia naukowego doktora nauk
o zdrowiu. Informacja wkrótce.
Pokoje gościnne IMW

Dokumenty należy nadsyłać pocztą w na adres:
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin,
z dopiskiem na kopercie
konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
lub składać osobiście pod adresem:
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin,
pokój 8 (sekretariat główny IMW),
w godz. od 8.00 do 15.00
(tel. 81 718 44 10, fax. 81 747 86 46).
Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki w Lublinie dostępne są do wglądu w siedzibie Instytutu w godzinach
urzędowania (8.00-15.00) od dnia 12 grudnia 2012 do 11 stycznia 2013 r., po
przedłożeniu przez kandydatów dokumentów, o których mowa w pkt. 2-6 ZGŁOSZENIA
KANDYDATA.
W/w materiały zawierać będą m.in:
1. Statut Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Przejdź do starej wersji

IMW oferuje pokoje gościnne dla osób
przebywających na szkoleniach lub
rodzin pacjentów Kliniki Instytutu.
Pobierz cennik

Zrzut strony: http://www.imw.lublin.pl/
Przejdź do starej wersji
strony internetowej IMW
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2. Informację o działalności naukowej w 2011 r.
3. Bilans za 2011 r.
Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 12 grudnia 2012 r.
Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego
po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 11 stycznia 2013 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Medycyny Wsi w
Lublinie.

Poprawiony: środa, 12 grudnia 2012 01:00

INFORMACJA O SERWISIE IMW

OGŁOSZENIA, KONKURSY I PRZETARGI

Serwis internetowy IMW jest prowadzony przez Dział Wydawnictw Instytutu Medycyny
Wsi w Lublinie. Redakcja nie będzie odpowiadała na jakiekolwiek zapytania o charakterze
komercyjnym, naukowym lub medycznym z wyjątkiem spraw związanych bezpośrednio
z działalnością Wydawnictwa i funkcjonowaniem serwisu. W innych sprawach pytania
prosimy kierować do konkretnej jednostki Instytutu korzystając z danych umieszczonych
w zakładce "KONTAKT" lub na podstronach poszczególnych jednostek.

Dostawa bonów towarowych

Wszystkie materiały znajdujące się na stronie mają charakter informacyjny i podlegają
ochronie praw autorskich. Wykorzystanie tych materiałów bez zgody Instytutu
w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

Zapytanie o cenę - materiały biurowe

Zestaw innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych do hydroterapii
ogólnoustrojowej
Dostawa odczynników do serodiagnostyki II

Zapytanie o cenę - materiały eksploatacyjne tusze i tonery
Dostawa bonów towarowych

Dział Wydawnictw IMW
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Administratorzy serwisu: Robert Chmura, Agnieszka Gryta-Siepsiak
Administrator serwera: Bernard Kiedrowski

Dostawa sprzętu jednorazowego
Dostawa odczynników i materiałów pomocniczych - Resolve
Dostawa odczynników do serodiagnostyki

Programy profilaktyczne
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Ośrodek Przetwarzania Informacji

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wnioski projektów MNiSW

Bazy danych eIFL Direct
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