Приватний вищий навчальний заклад
«Київський Міжнародний Університет»
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Приватний вищий навчальний
заклад «Київський міжнародний університет» оголошує конкурс від 05.09.2017
року на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад директорів/деканів
Інститутів/факультетів:
•
•
•
•
•
•

директора юридичного інституту;
декана економічного факультету;
директор інституту журналістики;
декана медико-фармацевтичного факультету;
декан стоматологічного факультету;
декан факультету будівництва та архітектури.

2. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр:
•
•
•
•
•
•
•

фармації;
стоматології;
сценічного мистецтва;
публічно-правових дисциплін;
комп’ютерних наук;
економіки, підприємництва, менеджменту;
іноземних мов.

3. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників (професорів, доцентів, викладачів) кафедр:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

іноземних мов;
слов’янської філології та загального мовознавства;
комп’ютерних наук;
міжнародних відносин;
міжнародного права та порівняльного правознавства;
теоретичних та приватноправових дисциплін;
публічно-правових дисциплін;
теорії та історії журналістики;
соціальних комунікацій;
аудіовізуального мистецтва та виробництва;
сценічного мистецтва;
германських мов та перекладу;
психології та педагогіки;
економіки, підприємництва, менеджменту;
будівництва та архітектури;
фармації;
управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів;

•
•

стоматології;
медико-біологічних дисциплін.

4. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади завідувача
бібліотекою.
5. Необхідні документи при подання заяви:
копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
• список наукових та навчально-методичних праць, винаходів тощо;
• звіт про навчальну, наукову, методичну, виховну роботу, яка
виконувалась у період дії попереднього контракту (трудового договору);
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографією (для
претендентів, які не працюють в університеті);
• копії паспорта та військового квитка (для претендентів, які не працюють
в університеті);
• витяг з протоколу кафедри про професійні та особисті якості претендента
з відповідними рекомендаціями (у разі необхідності).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників подають особисто заяву та інші документи до
відділу кадрів (каб.320). Вимоги до претендентів визначені у п.3 Порядку
проведення конкурсного відбору ПВНЗ «Київський міжнародний
університет». Термін подання заяви- один місяць з дня оголошення
конкурсу. Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати: на
сайті Університету, у відділі кадрів за тел. 502-92-77. Адреса ПВНЗ «Київський
міжнародний університет»: м. Київ-03179, вул. Львівська, 49.,
тел. (044)594-03-04
•

