
Uchwała nr 48/2013/2014 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 12 czerwca 2014 r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego  

w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej  
 

§ 1 

Działając na podstawie art. 118a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 79 ust. 4 pkt 3 Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Rada Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 

2014 r. postanawia ogłosić otwarty konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  

w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. 

 

Kryteria konkursu 

1. Posiadanie tytułu profesora bądź stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
 

o kulturze fizycznej lub nauk medycznych .  

2. Dorobek naukowy w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia M (nauki 

medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej). 

3. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w tym w kierowaniu projektami  

z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, w tym dotyczących dysfunkcji i deformacji narządu 

ruchu. 

4. Dorobek w zakresie działalności naukowej w wymiarze międzynarodowym, 

przygotowanie do podjęcia prac w wieloośrodkowych, w tym w międzynarodowych 

zespołach badawczych. 

5. Doświadczenie  w zakresie kształcenia studentów na kierunku fizjoterapia. 

6. Przygotowanie zawodowe z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. 

7. Deklaracja o stanowieniu minimum kadrowego na studiach I° na kierunku fizjoterapia. 

8. Deklaracja o prowadzeniu badań i publikowaniu ich wyników na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. 

9. Znajomość języka polskiego w stopniu umoŜliwiającym prowadzenie zajęć (dotyczy 

obcokrajowców). 

 

Skład komisji konkursowej: 

Przewodniczący:  dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski  

Członkowie:  dr Małgorzata Lichota 

   dr Krystyna KałuŜa 

§ 2  

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak 


