
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IEMz dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko profesora Instytutu w Zakładzie Traumatologii Sądówo-Lekarskiej 

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

Dyrektor 

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

ogłasza KONKURS na stanowisko 

Profesora Instytutu w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej 

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

Nr konkursu: 1/ZTSL 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom 

kwalifikacyjnym: 

• posiada tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora 

nadany przez uczelnię, placówkę naukową, instytut, jednostkę badawczo-

rozwojową, posiadające odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej 

decyzji albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych; 

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; 

• włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie. 

2. W ramach konkursu preferowane będą osoby: 

• posiadające znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk medycznych; 

• posiadające doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach pracy w 

placówkach medycznych różnego stopnia referencyjności; 

• ukończony Wydział Lekarsko-Dentystyczny uczelni medycznej; 

• władające językiem angielskim (oraz innym językiem roboczym UE) na 

poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury oraz prezentowanie 

wyników prac; 

• dysponujące doświadczeniem w kierowaniu działaniami młodych 

pracowników naukowych; 



• posiadający doświadczenie jako biegli sądowi lub posiadające doświadczenia 

w opiniowaniu sądowo-lekarskim; 

• posiadające umiejętności projektowania, realizowania i raportowania badań 

naukowych. 

3. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 

• podania o zatrudnienie, zawierającego numer identyfikacyjny konkursu, 

• życiorysu z opisem przebiegu zatrudnienia, kariery naukowej i funkcji 

biegłego, 

• odpisu dokumentu dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu profesora, 

stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora, 

H listy publikacji, 

• kopii certyfikatów zawodowych, 

• kopii certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających znajomość 

języka obcego, 

B oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

• oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub skarbowe, 

• oświadczenia o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych iv moim podaniu o 

zatrudnienie oraz załączonych do niego dokumentach dla potrzeb postępowania 

konkursowego i zatrudnienia w IEM w Łodzi". 

Dokumenty należy przesłać do 8 kwietnia 2022 r. w formie plików doc, docx lub pdf 

na adres: iem@iemlodz.pl 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się dnia 11 kwietnia 2022 r. Wyniki 

konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Instytutu. 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IEM. 

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

Dr n. med. Agata Michalska 

Dyrektor 
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