
Uchwała nr 45/2017/2018 

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia  

w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 lipca 2018 r. 

 

 

w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 18 

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu  

w Wydziale Turystyki i Zdrowia. 

 

§ 1 

 

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

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), oraz § 79 ust. 4 pkt 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia  

na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2018 roku, pozytywnie opiniuje ogłoszenie otwartego konkursu  

nr 18 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu  
w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, warunki konkursu i skład komisji konkursowej. 

 

Warunki konkursu: 

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). 

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy  z wybranymi 

kandydatami. 

 

Skład komisji konkursowej: 

Przewodniczący:  dr Małgorzata Skiert 

Członkowie:   prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk 

   dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

DZIEKAN 

Wydziału Turystyki i Zdrowia 

            dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki 


