
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 

80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 

Zgodnie z art. 118a. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 

1365 z późn. zm.), § 57 ust. 2 Statutu AWFiS, na podstawie zgody wyrażonej przez Rektora z dnia 14 lipca 2016 r.  

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 

 

 o g ł a s z a  k o n k u r s  

na stanowisko starszego wykładowcy 

w Katedrze Nauk Przyrodniczych, Zakładzie Fizjologii 

Wymagania stawiane wobec kandydata:  

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej (poświadczone kserokopią dyplomu). 

2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.  

3. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym analizy danych empirycznych w programach statystycznych 

pakietu STATISTICA (ukończone kursy w tym zakresie będą dodatkowym atutem). 

4. Biegła znajomość metodologii badań laboratoryjnych (wraz z obsługą aparatury badawczej) w zakresie 

diagnostyki możliwości wysiłkowych – wydolności tlenowej i beztlenowej, wydatku energetycznego oraz 

metabolizmu podczas pracy fizycznej.  

5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w przedmiotach fizjologia człowieka i fizjologia wysiłku fizycznego 

i/lub sportu- minimum 10 lat. 

6. Doświadczenie i aktywność w pracy naukowej (potwierdzone wykazem publikacji po doktoracie o łącznej 

punktacji MNiSzW min 250 pkt oraz IF min 9,0). 

7. Umiejętność współpracy w zespole badawczym i/lub kierowanie takim zespołem (poświadczone 

uczestnictwem i/lub kierowaniem projektami naukowymi,  w tym grantami KBN, NCN lub NCBiR) 

8. Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem sportowym (związki sportowe, kluby sportowe, 

stowarzyszenia o profilu sportowym). 

9. Posiadanie uprawnień trenerskich i/lub instruktorskich będzie dodatkowym atutem.  

 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: 

1.    zgłoszenie do konkursu;  

2.    życiorys (cv); 

3.    kwestionariusz osobowy (dostępny do pobrania na stronie Uczelni, Wydział WF, konkursy); 

4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata; 

5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; 

6.    program działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej; 

7.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia; 

8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Termin składania ofert upływa 7 września 2016 r. 
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana 

lub osobiście (pok. 24A). Kontakt telefoniczny 58 55 47 285. 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 12 września 2016 r.  
Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika dydaktycznego, w pełnym wymiarze 

czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas określony. 
Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia 

(Statut Uczelni § 57 ust. 5, pkt. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, 18 lipca 2016 r.  


