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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) 
Zajmowane stanowisko asystenta w Zakładzie Organizacji i Historii Kultury Fizycznej 
Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa związane jest z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych na kierunkach: 1) wychowania fizycznego (I i II stopień) oraz 2) sportu (I i II 
stopień). Treści zajęć dydaktycznych obejmują między innymi zagadnienia dotyczące historii 
kultury fizycznej, historii wychowania fizycznego, sportu i olimpizmu. Zajmowane stanowisko 
związane jest także z prowadzeniem badań naukowych z zakresu historii kultury fizycznej, 
wychowania fizycznego, sportu i olimpizmu. Konsekwencją prowadzonych badań winna być 
wysoka aktywność konferencyjna i wydawnicza, w wysoko punktowanych czasopismach. 
 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 
ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz 
odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1. Posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (uniwersyteckich) na kierunku 
historia lub historia sztuki. Ewentualny dyplom ukończenia studiów magisterskich na 
kierunku wychowanie fizyczne, będzie dodatkowym atutem kandydata.  

2. Posiadają potwierdzoną znajomość języka angielskiego lub innego nowożytnego języka 
obcego. 

3. Posiadają dorobek publikacyjny (przynajmniej 4 publikacje) w zakresie historii kultury 
fizycznej, sportu lub olimpizmu lub/i nauk o kulturze fizycznej. 

4. Posiadają doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni. 
5. Zadeklarują, że Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

będzie podstawowym miejscem pracy oraz wyrażą zgodę na zaliczenie dorobku 
naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej, w której podejmą zatrudnienie. 

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Wydziału 
Wychowania Fizycznego AWF (pok. 79), 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34 
następujące dokumenty: 

1. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (uniwersyteckich) na kierunku 
historia lub historia sztuki oraz ewentualnego dyplomu ukończenia studiów 
magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne.  

2. Kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia kursu językowego potwierdzającego 
znajomość języka angielskiego lub innego nowożytnego języka obcego. 

3. Wykaz publikacji w zakresie nauk o kulturze fizycznej. 



4. Zaświadczenie od kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, w której 
kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne ze wskazaniem nazw przedmiotów i liczby 
godzin dydaktycznych przeprowadzonych przez kandydata. 

5. Życiorys naukowy obejmujący opis przebiegu wykształcenia i ewentualnej pracy 
naukowej kandydata. 

6. Informację o planach naukowych kandydata na najbliższe lata. 
7. Deklarację, że AWF Warszawa będzie podstawowym miejscem pracy oraz o zaliczeniu 

dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej, w której podejmie 
zatrudnienie.  

 
 
 
 
 


