
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 
INSTYTUCJA: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

MIASTO: Wrocław  

STANOWISKO:  asystent (dydaktyczny) - 1,0 etat  

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej 

DATA OGŁOSZENIA: 06.05.2022 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  04.06.2022 

LINK DO STRONY: https://awf.wroc.pl/aktualnosci/oferty-pracy-1605 

SŁOWA KLUCZOWE: kultura fizyczna, trening sportowy, teoria sportu                                             

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.) oraz następujące 
kryteria kwalifikacyjne: 
 
Wymagania stawiane kandydatom: 
1. Kandydat powinien posiadać:  

- tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk o kulturze fizycznej, 
- staż zawodniczy (minimum I klasa sportowa), 
- minimum półroczne doświadczenie pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, 
- uprawnienia trenera przygotowania motorycznego, 
- uprawnienia instruktora sportu w lekkoatletyce, 
- uprawnienia instruktora gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, 
- biegła znajomość języka polskiego. 

2. Kandydat powinien posiadać wiedzę w następujących obszarach naukowych: kultura fizyczna, trening 
sportowy, lekkoatletyka – technika i metodyka nauczania, przygotowanie motoryczne. 

3. Kandydat powinien posiadać doświadczenia akademickie w następującym zakresie: 
- wszechstronne przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych (przygotowanie motoryczne, metodyka 
ćwiczeń) w konkurencjach lekkoatletycznych. 

4. Kandydat akceptuje zasadę, wg której AWF we Wrocławiu będzie jego podstawowym miejscem pracy.  
 

Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. zgłoszenie udziału w konkursie 
2. życiorys 
3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych  
4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny 
5. oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych 

dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu 
rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres 
kadry@awf.wroc.pl do dnia 04.06.2022 r.  
 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r. 
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