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Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa ogłasza konkurs na 

stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk Biomedycznych. 

Termin składania ofert upływa  09 czerwca 2022 roku 

 

Na podstawie prawnej:  

art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1668) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) 

oraz przy odpowiednim zastosowaniu § 56 i in. Statutu AWF Warszawa 

 
INSTYTUCJA: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Wydział Wychowania Fizycznego 

 

MIASTO: Warszawa 

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki medyczne, Nauki biologiczne 

DATA OGŁOSZENIA: 10.05.2022 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.06.2022 

LINK DO STRONY:  www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka, anatomia, biologia, genetyka 

OPIS: Katedra Nauk Biomedycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego (AWF 

Warszawa) prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę uniwersytecką w obszarze anatomii, 

biomechaniki, fizjologii i biologii molekularnej w sporcie.  

ZADANIA: 

 Prowadzenie badań naukowych i publikowanie artykułów naukowych w czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym, 

 Pozyskiwanie grantów zewnętrznych, 

 Dydaktyka w wymiarze 240 h rocznie w obszarze nauk biomedycznych (m.in. 

anatomii) oraz seminariów licencjackich/magisterskich. 

 

OCZEKIWANIA: 

 Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki 

biologiczne, 

 Staż pracy w wyższej uczelni lub instytucjach naukowych, 

 Dorobek naukowy z zakresu nauk medycznych lub nauk biologicznych, 

 Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, 

 Odbyty staż naukowy zagraniczny, 

 Znajomość obsługi programów Office i programów statystycznych (np. statistica, 

SPSS lub równorzędnych).  

 

UWAGI: 

 Wysoki poziom kultury osobistej 

 Umiejętność współpracy w zespole 

 

OFERUJEMY: 

 Wynagrodzenie miesięczne na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego zgodne 

z „Regulaminem wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie”  

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych (habilitacja) 

http://www.awf.edu.pl/
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 Praca w dynamicznym i interdyscyplinarnym zespole 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 

art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

 Doktorat w zakresie nauk medycznych lub nauk biologicznych 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Dziekana 

Wydziału Wychowania Fizycznego AWF (pok. 79) lub na adres: 00-968 Warszawa, ul. 

Marymoncka 34, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „konkurs na stanowisko adiunkta 

badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk Biomedycznych” - następujące dokumenty: 

 

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do dziekana ogłaszającego konkurs, 

2. Curriculum Vitae, 

3. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i 

posiadane stopnie lub tytuł naukowy,  

4. Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, 

5. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą 

informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa: 

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-

klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf 
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