
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Terapii Zajęciowej 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko 

adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Terapii Zajęciowej. Termin składania 

ofert upływa 1 lipca 2022 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 § 56 i in. Statutu AWF Warszawa 

INSTYTUCJA:   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

Wydział Rehabilitacji  

MIASTO:   Warszawa 

STANOWISKO:   adiunkt badawczo-dydaktyczny - Katedra Terapii Zajęciowej 

DYSCYPLINA NAUKOWA:   nauki o kulturze fizycznej 

DATA OGŁOSZENIA:   13.06.2022 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   01.07.2022 

LINK DO STRONY:   www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:   adiunkt, pedagogika, wychowanie fizyczne, promocja zdrowia, 

resocjalizacja 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

-  prowadzenie zajęć z przedmiotów z obszaru pedagogiki, resocjalizacji, wychowania 

fizycznego, promocji zdrowia, 

-  pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych, 

-  prowadzenie zajęć w języku angielskim, 

-  zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni, 

dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub 

dydaktycznych. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 

późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: 

1. Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. 

2. Tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego lub pedagogiki. 

3. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej 

(prowadzenie zajęć z przedmiotów z obszaru pedagogiki, resocjalizacji, wychowania 

fizycznego, promocji zdrowia; pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych). 

4. Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i osiągnięcia przydatne w procesie 

dydaktycznym, potwierdzone dyplomami lub certyfikatami (w tym e-learning). 

5. Dorobek publikacyjny z okresu 4 lat przed złożeniem wniosku: o wartości co najmniej 

150 pkt. za publikacje w czasopismach z listy MNiSW autorskie lub współautorskie, 



wypełnienie 3 slotów publikacyjnych, których średnia wartość punktowa w przeliczeniu 

na 1 slot wynosi 50 pkt. 

6. Doświadczenie w organizowaniu konferencji, sympozjów, kongresów naukowych. 

7. Doświadczenie w opracowaniu i realizacji projektów promujących zdrowie i aktywność 

fizyczną. 

8. Doświadczenie w pracach zespołów badawczych i we współpracy międzynarodowej. 

9. Znajomość języka angielskiego. 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać lub złożyć w Sekretariacie 

Dziekana Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 

34, w zamkniętej kopercie (koperta bez danych osobowych z dopiskiem: konkurs na 

stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Terapii Zajęciowej) następujące 

dokumenty: 

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

2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i doskonalenia zawodowego 

wg wzoru EUROPAS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home). 

3. Kwestionariusz osobowy 

(https://www.awf.edu.pl/__data/assets/word_doc/0007/28186/Kwestionariusz-dla-

osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc). 

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

5. Deklaracja wskazująca AWF Warszawa jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz 

oświadczenie o zaliczeniu dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej 

AWF Warszawa i do minimum kadrowego. 

6. Certyfikaty potwierdzające ukończenie wymaganych kursów. 

7. Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na 

poziomie B2 - poziomy zaawansowania wg Rady Europy 

(https://www.etutor.pl/help/advancement-levels). 

8. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje 

przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (certyfikaty, legitymacje, 

dyplomy, zaświadczenia  itp.). 

9. 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 
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