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Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa ogłasza konkurs na 

stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Biologii Człowieka (sekcja 

antropologia). Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 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:   asystent dydaktyczny, Katedra Biologii Człowieka, sekcja antropologia 

DYSCYPLINA NAUKOWA:   nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu 

DATA OGŁOSZENIA:   10.06.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   31.08.2021 

LINK DO STRONY:   www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:   antropologia, antropometria, biologia człowieka, konkurs, 

dydaktyka 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

 

- prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i 

podyplomowych z przedmiotów: antropologia, antropologia kultury fizycznej, warsztaty 

antropologiczne, diagnostyka rozwoju fizycznego; 

- gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;  

- udział w sprawach administracyjnych  i organizacyjnych Katedry i Wydziału; 

- udział w badaniach naukowych  prowadzonych w Katedrze i Szkołach Naukowych; 

- przygotowanie własnych  projektów naukowych; 

- publikowanie prac naukowych. 

 

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. Ukończone studia wyższe z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, biologii 

człowieka, antropologii lub pokrewnych. 

2. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego, naukowego, organizacyjnego lub/i 

popularyzatorskiego w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zdrowiu. 

3. Posiadanie dodatkowych kompetencji przydatnych w pracy dydaktycznej i naukowej. 

4. Deklaracja pracy w AWF w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana 

Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa Józefa Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, 

ul. Marymoncka 34, w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta 

dydaktycznego w Katedrze Biologii Człowieka, w sekcji antropologia”) następujące 

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

2. Życiorys naukowy z danymi kontaktowymi. 

3. Dokumenty wymagane do potwierdzenia wymaganych konkursem kryteriów oraz 

dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje 

przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej (w tym obowiązkowo 

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych). 

4. Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  

w Warszawie jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia. 

5. 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). 
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