
Biała Podlaska, dnia 13.07.2018r. 

 

DZIEKAN I RADA 

WYDZIAŁU TURYSTYKI I ZDROWIA 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

ogłaszają 

 

KONKURS NR 18 NA STANOWISKO ADIUNKTA 

w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu  

 

Wymagane kwalifikacje: 

1. stopień naukowy doktora z obszaru nauk biomedycznych; 

2. co najmniej roczny podoktorski staż naukowy w ośrodku zagranicznym; 

3. znaczący dorobek naukowy z obszaru nauk biomedycznych; 

4. co najmniej 5 publikacji w czasopismach z IF jako pierwszy autor; 

5. łączna wartość dorobku naukowego za ostatnie 5 lat co najmniej 20 punktów IF; 

6. 2 listy rekomendacyjne od osób, które nadzorowały pracę kandydata przesłane bezpośrednio na adres 

(sekretariat.wtiz@awf-bp.edu.pl); 

7. przedstawienie planu rozwoju naukowego, który będzie uwzględniał wykorzystanie infrastruktury naukowej 

dostępniej w Regionalnym Centrum Badań i Rozwoju AWF w Białej Podlaskiej (http://lab.robir.awf-

bp.edu.pl/index.php/laboratoria.html) 

8. gotowość do podjęcia zatrudnienia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Wydziale 

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej jako podstawowym miejscu pracy; 

9. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć (dotyczy obcokrajowców). 

N 
Wymagane dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie; 

 autoreferat z elementami życiorysu; 

 dokumenty poświadczające spełnienie przez kandydata wymagań konkursowych (pkt.1-9); 

 oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym; 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  w związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy  

w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia 

jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie  danych 

osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. 

Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce: 
  http://www.awf-bp.edu.pl/tiz/konkursy 

 

 
Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  

z wybranymi kandydatami. 

 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14 sierpnia 2018 roku na adres: 

Sekretariat Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia (p. 217) 

Filia AWF w Białej Podlaskiej 

ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska 

z dopiskiem ,,Konkurs nr 18 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk  

o Zdrowiu” 

e-mail: sekretariat.wtiz@awf-bp.edu.pl 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Dziekan 

Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki 


