
 
            

REKTOR 

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę badawczo-dydaktyczną 
 w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej 

oraz spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Opolskiej. 

 
WYMAGANIA: 

Kandydat powinien posiadać:  
1. Tytuł zawodowy magistra z kierunku fizjoterapia. 
2. Stopień dra habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. 
3. Znajomość zagadnień dot. fizjoterapii, fizjologii człowieka, wysiłku fizycznego, neuroplastyczności, sterowania ruchem, 

biomechaniki, metodologii badań naukowych. 
4. Doświadczenie mentorskie potwierdzone wypromowaniem prac magisterskich i doktorskich. 
5. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej. 
6. Znajomość obsługi aparatury do rejestracji sygnałów biologicznych (np. elektroencefalografia, elektromiografia, 

elektrogoniometria, pomiar momentu siły, mechanomiografia, miometria, ultrasonografia) oraz programów do analizy 
sygnałów biologicznych BESA SPM, FSL, Brain Voyager, Matlab, Spike. 

7. Doświadczeniem badawcze potwierdzone: publikacjami w czasopismach naukowych z tzw. „Lisy Filadelfijskiej”, zagranicznymi 
stażami naukowymi, pozyskanymi grantami z instytucji centralnych finansujących naukę (NCN, MEiN/MNiSW/KBN, NCBR) 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej. 
2. Życiorys zawodowy (CV). 
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
4. Kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra z kierunku fizjoterapia oraz stopni 

naukowych doktora, doktora habilitowanego  i  tytułu naukowego profesora. 
5. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym. 
6. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym miejscem pracy. 
7. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści: „Oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, 
prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowy (Dz.U. 
z 2019 r. , poz. 1781). 

 
ZGŁOSZENIA do konkursu należy składać (w zaklejonej kopercie) w terminie do dnia 18.07.2022 r. 

 na adres: 
 Biuro Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,  

ul. Prószkowska 76, bud.9, pok.35 
45-758 Opole 

 
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20.07.2022 r. 

 

Politechnika Opolska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata 
oraz odpowiedzi wybranemu kandydatowi.  

 
Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole przy ul. Prószkowskiej 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice 
Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.opole.pl. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane przetwarzane są na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko w Politechnice Opolskiej. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres 2 miesięcy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu. 


