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Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa ogłasza konkurs na 

stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Sportów Indywidualnych. 

Termin składania ofert upływa 1 lipca 2021 roku.  

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 § 56 i in. Statutu AWF Warszawa 

 
INSTYTUCJA: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Wydział Wychowania Fizycznego 

 

MIASTO: Warszawa 

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sportów Indywidualnych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej 

DATA OGŁOSZENIA  02.06.2021  

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 01.07.2021  

LINK DO STRONY: www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: badania naukowe, sporty walki, wychowanie fizyczne, technika i 

metodyka nauczania judo/zapasy,  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Zajmowanie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Sportów 

Indywidualnych AWF Warszawa związane jest z prowadzeniem badań naukowych oraz zajęć 

dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz sport. Treści zajęć dydaktycznych 

obejmują zagadnienia realizowane w ramach zajęć teoretycznych na seminariach 

dyplomowych i wykładach monograficznych oraz praktyki sportów walki (judo/zapasy) i 

kulturystyki a także projektowania i realizacji treningu na specjalizacjach instruktorsko-

trenerskich. Stanowisko obejmuje również działalność organizacyjną związaną z zadaniami 

Wydziału Wychowania Fizycznego. 

 

 

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 dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku wychowanie 

fizyczne. 

2. Posiadają dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej 

3. Posiadają dyplom doktora habilitowanego 

4. Posiadają dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej 

5. Posiadają dyplom trenera judo lub zapasów oraz kwalifikacje instruktorskie w innych 

dyscyplinach sportu. 

6. Posiadają doświadczenie zawodowe i osiągnięcia w pracy szkoleniowej w judo lub 

zapasach. 

7. Posiadają doświadczenie akademickie i osiągnięcia w pracy dydaktycznej. 

8. Uczestniczyły w kursach i szkoleniach zawodowych. 

9. Znają język angielski na co najmniej średnim poziomie (B2). 

10. Zadeklarują, że AWF Warszawa będzie podstawowym miejscem pracy. 

http://www.awf.edu.pl/


 2 

 Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Dziekana 

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 Sportów Indywidualnych” - następujące 

dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF Warszawa. 

2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na 

stronie internetowej Uczelni).  

3. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne. 

4. Kopię dyplomu dr nauk o kulturze fizycznej. 

5. Kopię dyplomu dr habilitowanego. 

6. Kopię dyplomu trenera judo lub zapasów i innych dyplomów świadczących o 

kwalifikacjach instruktorsko-trenerskich. 

7. Wykaz publikacji naukowych zgodnie z Załącznikiem 1 do Zarządzenia Rektora AWF 

Warszawa nr 16/2020/2021 z dnia 16 listopada 2020 r. 

8. Potwierdzenie doświadczenia w pracy na stanowisku trenera judo lub zapasów. 

9. Potwierdzenie doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. 

10. Potwierdzenie udziału w kursach i szkoleniach zawodowych. 

11. Deklarację nt. znajomości języka angielskiego. 

12. Deklarację, że AWF Warszawa będzie podstawowym miejscem pracy (formularz 

dostępny na stronie internetowej Uczelni). 

13. 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. 

Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w 

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

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