Lietuvos sveikatos mokslų universiteto administracija skelbia konkursą eiti šias pareigas:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.) Virškinimo sistemos tyrimų instituto Chirurginės
gastroenterologijos laboratorijoje,
3 asistentų (1,0 et., 0,5 et. ir 0,5 et.) Ekstremaliosios medicinos katedroje,
1 asistento (0,5 et. dėstyti anglų kalbą) Kalbų ir edukacijos katedroje,
1 lektoriaus (0,7 et.) Bendrosios chirurgijos klinikoje,
1 profesoriaus (0,875 et.) Chirurgijos klinikoje,
2 profesorių (1,0 et. ir 0,258 et.) Gastroenterologijos klinikoje,
2 docentų (0,25 et. ir 0,25 et.) Kardiologijos klinikoje,
1 profesoriaus (0,5 et.) Laboratorinės medicinos klinikoje,
1 lektoriaus (0,75 et.) Odos ir venerinių ligų klinikoje,
1 docento (0,5 et.) Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje,
1 lektoriaus (0,5 et.) ir 2 asistentų (0,5 et. ir 0,5 et.) Psichiatrijos klinikoje,
1 lektoriaus (0,25 et.) ir 1 asistento (0,25 et.) Radiologijos klinikoje,.
Odontologijos fakultete:
4 lektorių (4 po 1,0 et.) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.
Kardiologijos institute:
1 mokslo darbuotojo (0,25 et.) ir 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.) Molekulinės
kardiologijos laboratorijoje.
Veterinarijos akademijoje:
Veterinarijos fakultete:
1 asistento (0,25 et.) Mikrobiologijos ir virusologijos institute,
1 lektoriaus (0,75 et.) Anatomijos ir fiziologijos katedroje,
2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (0,5 et. ir 0,5 et.) Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo
fiziologijos ir patologijos moksliniame centre.
Gyvulininkystės technologijos fakultete:
3 docentų (3 po 1,0 et.) ir 1 lektoriaus (1,0 et.) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Senato 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.4-3 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarką su
2012 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr.21 – 08 pakeitimais.
Reikalingi dokumentai:
1.Prašymas šioms pareigoms eiti.
2.Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas.
3.Atestacijos kortelė.
4.Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašas iš Bibliografijos skyriaus.
5.Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų nuorašai ar kopijos,
paskutiniųjų 5-erių metų publikacijų sąrašas ir svarbiausių straipsnių kopijos, jei atestuojamasis dirba
kitoje institucijoje (ne LSMU).
Dokumentus pateikti iki 2013 m. lapkričio 11 d. Personalo tarnybai, (kab. Nr.55) Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas, M.Jankaus g. 2, Kaunas.
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