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Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa ogłasza konkurs  

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki i Psychologii 

Kultury Fizycznej. Termin składania ofert upływa 9 lipca 2021 r. 

 

Na podstawie prawnej:  

art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1668) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) 

oraz przy odpowiednim zastosowaniu § 79 i in. Statutu AWF Warszawa 

 

 

INSTYTUCJA:   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

Wydział Wychowania Fizycznego 

MIASTO:   Warszawa  

STANOWISKO:   adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki i Psychologii 

Kultury Fizycznej 

DYSCYPLINA NAUKOWA:   pedagogika, psychologia, nauki o kulturze fizycznej   

DATA OGŁOSZENIA:   10.06.2021  

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   09.07.2021 

LINK DO STRONY: www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika, pedagogika sportu, pedagogika kultury fizycznej, 

psychologia sportu, psychologia aktywności fizycznej.  

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Zajmowanie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki i 

Psychologii Kultury Fizycznej AWF Warszawa związane jest z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych na kierunkach: a) wychowanie fizyczne, b) sport, c) turystyka i rekreacja. Treści 

zajęć dydaktycznych dotyczą zagadnień z zakresu dydaktyki, teorii wychowania, pedagogiki 

kultury fizycznej, pedagogiki sportu, wychowania przez sport i do sportu, psychologii, 

psychologii sportu i aktywności fizycznej, edukacji olimpijskiej i olimpizmu.  

Zajmowane stanowisko związane jest także z realizacją projektów badawczych lub celowych z 

zakresu pedagogiki kultury fizycznej, psychologii aktywności fizycznej (wychowania 

fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki). Konsekwencją prowadzonych badań winna 

być wysoka aktywność konferencyjna, publikacyjna w wysoko punktowanych czasopismach z 

wykazu MNiSW i czasopismach z IF. 

Dane stanowisko obejmuje również działalność organizacyjną, związaną z zadaniami 

naukowymi i dydaktycznymi Katedry.  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 

art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

1. Posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego pedagogiki lub psychologii lub 

posiadają stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej oraz dyplom ukończenia 

studiów magisterskich (uniwersyteckich) pedagogiki lub psychologii.  
2. Posiadają minimum 2-letni staż pracy w szkole wyższej w charakterze nauczyciela 

akademickiego. 

3. Posiadają biegłą znajomość języka angielskiego. 

4. Posiadają dorobek publikacyjny z ostatnich czterech lat, w tym przynajmniej jedną 

publikację ze wskaźnikiem Impact Factor. 
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5. Posiadają plan rozwoju naukowego w zakresie pedagogiki, psychologii, nauk o kulturze 

fizycznej z uwzględnieniem przynajmniej jednego projektu badawczego lub celowego. 

6. Zadeklarują, że AWF Warszawa będzie podstawowym miejscem pracy oraz wyrażą 

zgodę na zaliczenie do liczby pracowników zatrudnionych w AWF Warszawa przy 

realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych i do minimum kadrowego, zgodnie z 

potrzebami uczelni. 

7. Zadeklarują 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) lub na adres: 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 

34, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-

dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki i Psychologii Kultury Fizycznej” - następujące 

dokumenty: 

 
1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie. 

2. CV kandydata i życiorys zawodowy z uwzględnieniem działalności naukowej. 

3. Kopię dyplomu doktora habilitowanego pedagogiki lub psychologii lub nauk o kulturze 
fizycznej – wówczas dyplom mgr. z pedagogiki lub psychologii (uniwersytecki). 

4. Zaświadczenie potwierdzające minimum 2-letni staż pracy w szkole wyższej w 

charakterze nauczyciela akademickiego. 

5. Deklarację nt. biegłej znajomości języka angielskiego. 

6. Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem dorobku z ostatnich czterech lat. 

7. Plan rozwoju naukowego w zakresie nauk o kulturze fizycznej, pedagogiki lub 

psychologii z uwzględnieniem przynajmniej jednego projektu badawczego lub 

celowego. 

8. Deklarację, że AWF Warszawa będzie podstawowym miejscem pracy oraz wyrażą 

zgodę na zaliczenie do liczby pracowników zatrudnionych w AWF Warszawa przy 

realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych i do minimum kadrowego, zgodnie z 

potrzebami uczelni. 

9. Deklarację o zaliczeniu dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej, w 

której podejmie zatrudnienie.  

10. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w 

AWF Warszawa. 

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia 

pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu 

rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji 

podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie  danych osobowych (wraz z załączoną 

klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. 

(http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-

klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf). 

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf
http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

