
Ректору 
Комунального закладу вищої освіти 
“Рівненська медична академія” 
Рівненської обласної ради 
проф. Р. Сабадишину
гр. __________________________
_____________________________
який (яка) проживає за адресою 
______________________________
______________________________
моб. телефон ___________________
ідент. номер_____________________

                                                    
 

Заява 

   Прошу  прийняти  мене  викладачем  відділення  післядипломної  освіти
молодших  медичних  і  фармацевтичних  спеціалістів  із  погодинною  оплатою
праці  для викладання наступних дисциплін:______________________________
   __________________________________________________________________
    з “____”________________2020 р. по “____” _________________2020р.

    Про себе повідомляю:
    Дата народження ________________, освіта ___________________________, 
    закінчив (ла)  ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
  факультет______________________у ________ році, 
  присвоєна кваліфікація_______________________________________________
   Місце основної роботи та посада
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________ 
    Паспорт , серія_____№___________, виданий ___________________________
   ____________________________________ _____  , “___”___________ ____ рік
   
   Крім того: кваліфікаційна категорія ___________________________________
  Курси підвищення кваліфікації (вказати рік та заклад, на базі якого відбувались
курси ) _____________________________________________________________
  ___________________________________________________________________
   Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________

  Дата _______________                                Підпис ____________________
   
  Зазначені в заяві відомості підтверджую:
  Начальник відділу кадрів за основним місцем роботи

   ___________                      ___________________________
   (підпис)                            М.П.                         (П.І.П)



   Прошу зарахувати на роботу викладачем відділення післядипломної освіти

молодших  медичних  і  фармацевтичних  спеціалістів  з  погодинною  оплатою

праці  для викладання наступних дисциплін:

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________

  

 в період з “____”_____________ 2020 р.  по   “___”____________2020 р.

 в межах _____________ академічних годин

   

  Завідуюча відділенням ________________     О.С.Гашинська

  “___”____________ 2020 р.



Порядок подання
заяви про прийняття на роботу працівників за сумісництвом

(без трудової книжки)
1. Заява про прийняття на роботу оформляється працівником після попередньої

співбесіди  з  безпосереднім  керівником  (завідувачем  кафедри,  керівником
структурного підрозділу).

2. У заяві вказується: 
 посада із зазначенням повної назви кафедри ( структурного підрозділу);
 обсяг роботи ( на 0,75 ставки; на 0,5 ставки; на 0,25 ставки; тощо); 
 дата початку роботи; 
 термін, до якого укладено трудовий договір (за потреби); 
 дата написання заяви; 
 підпис. 

3. Заява обов’язково візується безпосереднім керівником (завідувачем кафедри,
керівником структурного підрозділу).

4.  Заява  про  прийняття  на  роботу  подається  особисто  працівником  у  відділ
кадрів  не пізніше ніж за 3 дні до початку роботи разом з повним пакетом
документів відповідно до переліку. У разі, якщо співробітник вже працював в
Академії  подавати  повний  пакет  документів  не  потрібно,  а  лише  ті
документи, які раніше не подавались. 

5. Заяви про прийняття на роботу обов’язково реєструються у відділі кадрів.
6. Заяви  про  прийняття  на  роботу,  які  не  відповідають  встановленій  формі

та/або  подані  без  пакету  документів  (з  неповним  пакетом  документів)
прийматись працівниками відділу кадрів не будуть.


