Warszawa, 8 grudnia 2021 r.

Dyrektor
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
INSTRUKTOR WSPINACZKI
Warunki konkursu:
Od kandydata/tki na stanowisko wymaga się spełnienia wymagań określonych w art. 113
ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz.
478 ze zm.) a także:
1) tytułu magistra oraz uprawnień pedagogicznych,
2) uprawnień instruktora wspinaczki oraz innych dyscyplin sportowych,
3) doświadczenia w pracy dydaktycznej,
4) dyspozycyjności i gotowości do prowadzenia zajęć z różnych dyscyplin sportowych,
5) dobrej znajomości języka angielskiego,
6) wysoko rozwiniętej umiejętności komunikacji, prezentacji,
7) znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office,
8) gotowości do przeprowadzenia lekcji pokazowej w trybie stacjonarnym lub on-line.

Podstawowe obowiązki kandydata/tki:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim,
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym lub on-line,
3) systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z prowadzeniem
działalności dydaktycznej,
4) dbałość o wyposażenie obiektów sportowych,
5) zaangażowanie w działalność organizacyjną w jednostce oraz na Uniwersytecie
Warszawskim,
6) aktywne uczestnictwo w kursach doskonalących wiedzę i umiejętności kandydata/tki,
7) upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej, sporcie, zdrowym stylu życia.

Wymagane dokumenty:
1) podanie skierowane do J.M. Rektora UW z prośbą o zatrudnienie (zaopatrzone w
klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet
Warszawski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany
o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne.”),

2) CV,
3) list motywacyjny,
4) odpis dyplomu,
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów
na Uniwersytecie Warszawskim (do pobrania: wfisport.uw.edu.pl/oferty-pracy/),
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania: wfisport.uw.edu.pl/ofertypracy/),
8) uniwersytecki kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-drukido-pobrania/),
9) zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w UW jako głównym miejscu pracy
(do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-drukido-pobrania/)

Termin składania dokumentów
Dokumenty prosimy przesyłać do dn. 21 stycznia 2022 r. na adres mailowy:
wfisport@uw.edu.pl w formie plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesłanych plików imienia
i nazwiska kandydata/tki. W temacie e-maila prosimy wpisać: instruktor wspinaczki.
Wyłoniony w konkursie kandydat/tka ma obowiązek złożenia dokumentów w formie
papierowej przed rozpoczęciem zatrudnienia.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie ewentualnej rozmowy
kwalifikacyjnej lub zajęć pokazowych oraz o wyniku procedury rekrutacyjnej. Przewidywany
termin rozstrzygnięcia konkursu to 7 lutego 2022 r.

Warunki zatrudnienia
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do wszczęcia dalszego postępowania w sprawie
zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego
na czas określony od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w pełnym wymiarze
czasu pracy.

Warsaw, 8th of December 2021

The Director of Physical Education Centre, University of Warsaw
invites everyone to apply for the position of:
CLIMBING INSTRUCTOR

Requirements:
It is expected from the candidate to meet the requirements stated in Article 113 from the 20th
of July, 2018. Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2021, item 478)
and:
1) a diploma of higher education with pedagogical eligibility,
2) a climbing instructor diploma (and any other disciplines),
3) experience in educational field,
4) availability and readiness to teach many sport disciplines,
5) very good understanding and knowledge of the English language,
6) very good communicational and self-presentation skills,
7) good computer skills and knowledge of MS Office,
8) readiness for the online demonstration.

Basic Responsibilities:
1) teaching classes in Polish and English,
2) teaching classes in stationary and on-line mode,
3) a highly systematic record-keeping connected to educational system,
4) taking good care of all the equipment in sports facilities,
5) involvement in organizational activities in SWFiS and University of Warsaw,
6) active involvement in knowledge and skill development courses,
7) disseminating knowledge about physical education, sports and healthy lifestyle.

Documents Required:
1) letter of application to His Magnificence Rector (with a clause: I hereby agree to the
processing of my personal data by University of Warsaw for purposes necessary in order to
complete the recruitment process. I have been informed of my rights and duties.
I acknowledge that the provision of personal data is voluntary.),

2) CV,
3) cover letter,
4) a copy of the diploma,
5) all the documentation confirming the professional qualifications,
6) the declaration on being familiar with and accepting the rules of conducting contests at
University of (download: wfisport.uw.edu.pl/oferty-pracy/),
7) the consent to process personal data (download: wfisport.uw.edu.pl/oferty-pracy/),
8) the university administrative statement for the applicants (download:
bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/),
9) the obligation to commence the employment at the University of Warsaw as the main
place of work (download: bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).

Deadline for Submitting Applications
Please send the documents until the 21st of January, 2022 to wfisport@uw.edu.pl, in a
form of PDF files stating the candidate's name in the name of the file. In the subject of the
email please state: climbing instructor. The selected candidate is to submit the
documents on paper before the employment.
The estimated date of application results is the 7th of February 2022. The candidates will be
informed about the decision via a phone call or an e-mail.

Conditions of Employment
This procedure is the first stage of the academic teacher employment procedure stated
in statutes of the University of Warsaw. A positive decision is a base to continue the process
of further employment in a form of a definite duration contract of employment form
the 21st of February 2022 until the 31st of July 2023, working full time.

