
 

 

                                                                                        DZIEKAN 

WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

ogłasza konkurs  na stanowisko 

 ASYSTENTA 
w Zakładzie Geoekologii Turystyki i Rekreacji 

 

Data ogłoszenia: 10.07.2018 r. 

Termin składania ofert:  14.09.2018 r. 

Link do strony : www.awf.poznan.pl 

Słowa kluczowe: asystent, turystyka, rekreacja, nauki o kulturze fizycznej, nauki biologiczne. 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy z dnia 27. lipca 2005 

r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. Zm.) oraz spełniać następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

 posiadają wykształcenie biologiczne lub z nauk o kulturze fizycznej; 

 posiadają znaczny dorobek naukowy z jednego z wymienionych obszarów; 

 są aktywnymi popularyzatorami nauki oraz uczestniczą w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska 

akademickiego i zawodowego; 

 posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć wykładowych oraz ćwiczeń z 

przedmiotów przyrodniczych, z nakierowaniem na biologiczne i ekologiczne aspekty w turystyce i 

rekreacji; 

 posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia i recenzowania prac dyplomowych; 

 wyrażają chęć podejmowania dalszych wyzwań badawczych oraz dydaktycznych z zakresu nauk 

biologicznych i o kulturze fizycznej oraz popularyzowania ich w środowisku naukowym krajowym i 

zagranicznym; 

 legitymują się bardzo dobrym poziomem znajomości języka polskiego oraz obcego (preferowany język 

angielski) 

 zobowiązują się do podjęcia pracy w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

na pierwszym etacie. 

 

2. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: 

 deklarację przystąpienia do konkursu; 

 CV; 

 dokument potwierdzający posiadane wykształcenie; 

 informację o dorobku naukowym i dydaktycznym; 

 zwięzłą charakterystykę osiągnięć naukowych i dydaktycznych; 

 oświadczenie zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

W 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, Dz. U. 

Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii ogólnej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 61-871 

Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39 lub przesłać pocztą do dnia 14.09.2018 r. z dopiskiem” Konkurs-Wydział 

Turystyki i Rekreacji” 

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do 25.09.2018 r. 

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska 

pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. 

Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny. 

 

                                                                                                                                                 Dziekan 

Wydziału Turystyki i Rekreacji 

 

Dr hab. prof. nadzw. Beata Pluta 

http://www.awf.poznan.pl/

