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Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa ogłasza konkurs  

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w  Katedrze Nauk Humanistycznych 

i Społecznych. Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2022 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 § 79 i in. Statutu AWF Warszawa 

 

 

INSTYTUCJA:  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania 

Fizycznego  

MIASTO: Warszawa 

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne, nauki o kulturze i religii  

DATA OGŁOSZENIA: 25.05.2022 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.06.2022 

LINK DO STRONY: www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia 

kultury 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Zatrudnienie dotyczy adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk Humanistycznych 

i Społecznych Wydziału Wychowania Fizycznego w ramach umowy o pracę na czas 

określony od 01.09.2022 r. do 30.09.2023 r. z możliwością przedłużenia umowy na czas 

nieokreślony w przypadku prawidłowego wypełniania obowiązków. 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należało będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych ze 

studentami Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, prowadzenie zaliczeń i 

egzaminów, konsultacji dla studentów, realizacja badań naukowych, przygotowywanie 

publikacji naukowych oraz uczestnictwo w pracach organizacyjnych w Uczelni.  

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: 

 

Kandydat lub kandydatka na to stanowisko powinien/-a mieć ukończone studia wyższe 

magisterskie z nauk socjologicznych lub nauk o kulturze i religii (m.in. kulturoznawstwo i 

antropologia społeczno-kulturowa) i udokumentowane zainteresowanie badawcze kulturą 

fizyczną, sportem i turystyką.  

 

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 

badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych”) następujące 

dokumenty: 

1. Podanie dotyczące przystąpienia do konkursu; 
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2. Podpisaną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w dyscyplinie 

nauki socjologiczne lub nauki o kulturze i religii; 

3. Podpisany życiorys zawodowy z ewentualnym opisem doświadczenia pracy w 

szkolnictwie wyższym;  

4. Potwierdzenie osiągnięć naukowych o wartości co najmniej 40 pkt. za publikacje w 

czasopismach z listy MEiN: złożenie spisu publikacji z aktualną informacją o 

punktacji MEiN;  

5. Informację o zainteresowaniach badawczych dotyczących kultury fizycznej, sportu i 

turystyki, planach dotyczących rozwoju naukowego i ewentualnie stanie 

zaawansowania projektu doktorskiego; 

6. Oświadczenie, że AWF Warszawa będzie podstawowym miejscem pracy.  

7. Formularz 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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