
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA:  Akademia Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie 

MIASTO:     Kraków 

STANOWISKO:     wykładowca 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  Nauki medyczne 

DATA OGŁOSZENIA:   13 listopada 2017 rok 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  24 listopad 2017 rok  

LINK DO STRONY: http://bip.awf.krakow.pl/488-konkurs-14-11-17 

SŁOWA KLUCZOWE:    wykładowca, konkurs 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone  

w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm) oraz posiadają: 

 ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku kosmetologia; 
 przynajmniej semestr doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych z zakresu  kosmetyki, kosmetologii; 

 co najmniej 8-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na 

stanowisku kosmetologa - praktykowanie na samodzielnym stanowisku w gabinecie 

kosmetologicznym, praca z klientem; 

 chęć rozwoju naukowego; 

 udokumentowany udział w kongresach i konferencjach tematycznych; 

 udokumentowany udział w warsztatach i szkoleniach - minimum 10 dodatkowych 

kursów z dziedziny kosmetologii.  

 Ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Kadr AWF, 

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty: 

 pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu1; 

 życiorys; 

 kwestionariusz osobowy; 

  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ; 

                                                 
1
 Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)).  

http://bip.awf.krakow.pl/488-konkurs-14-11-17


  oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym 

miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu; 

 inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 24 listopada 2017 roku (decyduje data 

wpływu do AWF). 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 31 grudnia 2017 roku.  

 

         DZIEKAN 

    Wydziału Rehabilitacji Ruchowej 

 

    Dr hab. prof. nadzw.  Marek Pieniążek 

 


