від 19.09.16 р.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна
академія», в зв’язку з закінченням дії контрактів, оголошує конкурс на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників:

1. ПРОРЕКТОРА з науково-педагогічної та виховної роботи (д.мед.н., професор).
2. ДЕКАНА медичного факультету № 2 (д.мед.н.).
3. ДОЦЕНТІВ кафедр (кандидатів наук):
3.1. Медичної біології.
3.2. Філософії та суспільних наук.
3.3. Внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією.
3.4. Внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними
хворобами (по шкірних та венеричних хворобах).
3.5. Внутрішньої медицини № 2.
3.6. Фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини.
3.7. Оперативної хірургії та топографічної анатомії.
3.8. Ендокринології з дитячими інфекційними хворобами (по дитячих інцекційних
хворобах).
3.9. Медичної, біоорганічної та біологічної хімії.
3.10. Патологічної анатомії з секційним курсом.
3.11. Інфекційних хвороб з епідеміологією.
3.12. Нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.
4. АСИСТЕНТІВ та ВИКЛАДАЧІВ кафедр:
4.1. Анатомії людини.
4.2. Фізіології.
4.3. Ортодонтії.
4.4. Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та
реконструктивною хірургією голови та шиї (к.мед.н.).
4.5. Дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології.
4.6. Пропедевтики ортопедичної стоматології (к.мед.н.).
4.7. Ортопедичної стоматології.
4.8. Дитячої стоматології факультету післядипломної освіти.
4.9. Післядипломної освіти лікарів – стоматологів.
4.10. Післядипломної освіти лікарів – ортодонтів.
4.11. Внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією.
4.12. Внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними
хворобами.
4.13. Внутрішньої медицини № 2 (к.мед.н.).
4.14. Хірургії № 2 (к.мед.н.).
4.15. Онкології та радіології з радіаційною медициною (к.мед.н.).
4.16. Педіатрії № 2 (к.мед.н.).
4.17. Медицини катастроф і війської медицини.
4.18. Дитячої хірургії з травматологією та ортопедією.
4.19. Ендокринології з дитячими інфекційними хворобами (к.мед.н.).
4.20. Соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою.
4.21. Мікробіології, вірусології та імунології.
4.22. Акушерства та гінекології № 2.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі (написана власноруч);
2. Особовий листок з обліку кадрів;
3. Список наукових праць;
4. Документи, які підтверджують рівень освіти, наукові ступені, вчені звання;
5. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за останні 5 років.
Строк подачі документів 1 місяць з моменту публікації оголошення у газеті.
Адреса академії: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Відділ кадрів: (0532)60-20-62

