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Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa ogłasza konkurs na 

stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Turystyki i Rekreacji. Termin 

składania ofert upływa 24.12.2021 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 (stanowisko dydaktyczne), Katedra Turystyki i Rekreacji 

DYSCYPLINA NAUKOWA:   nauki o kulturze fizycznej 

DATA OGŁOSZENIA: 25.11.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.12.2021 

LINK DO STRONY:   www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:   turystyka, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, zarządzanie 

wydarzeniami, MICE, turystyka osób starszych i seniorów 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Stanowisko Asystenta w Katedrze Turystyki i Rekreacji związane jest z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja. Zakres 

obowiązków obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z 

turystyką i zarządzaniem wydarzeniami, a także zajęć terenowych i na obozach letnich, 

wędrownych i zimowych. W zakres obowiązków wchodzi również prowadzenie działalności 

naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz 

AWF Warszawa. 

 

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: 

 

 zobowiązanie do podjęcia pracy w AWF na pierwszym etacie, 

 ukończone studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i 

rekreacja,  

 uprawnienia instruktorskie z dyscyplin takich jak np. żeglarstwo, narciarstwo, 

windsurfing, 

 dodatkowe kursy specjalistyczne w obszarze turystyki, np. przewodnik, pilot wycieczek. 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni w zakresie problematyki 

turystycznej (w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów)  oraz zarządzania 

wydarzeniami, 

 zobowiązanie do afiliowania całego dorobku naukowego w AWF Warszawa, 
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 doświadczenie w działalności organizacyjnej (projektowej) w obszarze turystyki i 

rekreacji, 

 praktyka w obszarze organizacji imprez (w tym turystyki biznesowej), prowadzenia 

szkoleń z zakresu zarządzania wydarzeniami, poparta pozytywną oceną pracy, 

 umiejętność obsługi urządzeń multimedialnych i nowych technologii wykorzystywanych 

w dydaktyce i nauczaniu zdalnym, 

 udokumentowane podnoszenie kwalifikacji zawodowych (udział w kursach i szkoleniach 

branżowych), 

 znajomość języka angielskiego umożliwiająca do prowadzenia zajęć z obcokrajowcami 

(certyfikat językowy lub oświadczenie określające poziom znajomości języka), 

 

Preferowani będą kandydaci posiadający stopień doktora w zakresie nauk o kulturze 

fizycznej, nauk o zdrowiu lub nauk o zarządzaniu. Dodatkowym atutem będą ukończone 

studia podyplomowe menadżerskie.  

 

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 Turystyki i Rekreacji”) następujące dokumenty: 

 

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

2. Życiorys 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). 

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

