
 

Dyrektor WIML ogłasza konkurs na stanowisko:  

 

● Profesora Nadzwyczajnego w Zakładzie Innowacji Symulatorów Lotniczych. 

 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełnić następujące warunki: 

 

1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. 

2. Posiadać  doświadczenie zawodowe w zakresie biologii medycznej, fizjologii i 

patofizjologii człowieka w ekstremalnych warunkach środowiskowych. 

3. Wskazać Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie jako podstawowe miejsce 

pracy. 

4. Wyrazić zgodę na zaliczenie do liczby zatrudnionych (liczby N) na podstawie stosunku 

pracy w WIML, przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.  

5. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w nauce  

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:  

 

1. Podanie o zatrudnienie do Dyrektora WIML. 

2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym. 

3. Kwestionariusz osobowy. 

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej. 

5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (odpis dyplomu ukończenia studiów 

wyższych odpisy dyplomów  uzyskania tytułów/stopni naukowych . 

6. Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia. 

7. Wykaz osiągnięć pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, w tym 

wykaz publikacji z ostatnich pięciu lat z informacją o klasyfikacji punktowej (IF, punkty 

MNiSW, liczba cytowań wg Web of Science, indeks Hirscha, lista publikacji z listy 

filadelfijskiej). 

8. Informacja o pełnieniu funkcji kierownika grantu naukowego. 

9. Deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jako pierwsze, 

podstawowe miejsce zatrudnienia. 

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych (liczby N) na 

podstawie stosunku pracy w WIML, przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych.  

11. Informację o aktualnym zatrudnieniu w innych jednostkach, z podaniem stanowiska. 



12. Oświadczenie o niekaralności. 

13. Ewentualne referencje lub opinie. 

14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia  29.08.1997r..  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) (Informuje się, że zainteresowany ma 

możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie). 

 

Do konkursu nie może przystąpić: 

 

1. Osoba, która nie spełnia warunków określonych w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010  

roku o instytutach badawczych (Dz. U. 2018 r., poz. 736).  

2. Osoba, z którą Dyrektor Instytutu z powodu przyczyn stojących po stronie pracownika 

naukowego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez 

wypowiedzenia na podstawie art. 45 ust. 2-4 ustawy o instytutach badawczych lub 

stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-6 ustawy  

o instytutach badawczych. 

3. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 52 ustawy  

o instytutach badawczych, może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu 

zatarcia kary dyscyplinarnej. 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 27 września  2018 roku do godz. 12.00. 

Przewidywany termin zakończenia konkursu: 27 września maja 2018 roku. 

Pozytywny wynik postępowania konkursowego nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy 

o pracę. 

 

Dokumenty należy składać w Punktu Ewidencyjnego WIML ul. Krasińskiego 54/56  

w Warszawie, w zaklejonej kopercie z opisem: imię i nazwisko, adres do korespondencji, 

dopisek „Konkurs na Profesora Nadzwyczajnego  w Zakładzie Innowacji Symulatorów 

Lotniczych. 

 

 


