AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

REKTOR
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

w Zakładzie Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Wydziału Wychowania Fizycznego
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone wymagania art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.).
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:








tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia;
specjalizację w zakresie psychologii sportu;
praktyczną wiedzą w zakresie Polskich Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;
doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (minimum 7 lat);
publikacje naukowe z zakresu psychologii, a szczególnie psychologii sportu;
doświadczenie praktyczne w pracy z zawodnikami;
znajomość specyfiki kierunków realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego.

Dodatkowym kryterium wyboru kandydata będzie uzyskanie pozytywnej opinii kierownika zakładu odnośnie
kwalifikacji merytorycznych oraz innych predyspozycji i umiejętności, wskazujących na przydatność kandydata
do pracy badawczo-dydaktycznej w danej jednostce.
Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO;
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy);
CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia;
oświadczenie zgodne z art. 113 i art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
oświadczenie, że AWF Katowice będzie stanowić podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 120
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia, ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice.
Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumentację konkursową prosimy przesłać do dnia 20.08.2021 r. na adres: Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego (40-065),
ul. Mikołowska 72A, lub na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zakończone do 21.09.2021 r.

40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A;

tel.: 32/207 51 00, fax.: 251 68 68

www.awf.katowice.pl

