
        
Rektor 

Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 

Dane Opis 

Konkurs na stanowisko Asystenta 

Wydział i Jednostka Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – Filia w Gorzowie 
Wielkopolskim, Zakład Dietetyki 

Miejsce pracy 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  
w Poznaniu 

Rodzaj umowy Umowa o pracę 

Opis stanowiska i zadań 
Działalność badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk o kulturze 
fizycznej 

 

Określenie wymagań stawianych kandydatom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 
2. Od osoby ubiegającej się o stanowisko asystenta oczekuje się 

zamiennie: 

− opublikowania przynajmniej jednej oryginalnej publikacji 
autorskiej w czasopiśmie posiadającym wskaźnik Impact 
Factor,  

− przedłożenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie 
grantu badawczego w trybie konkursowym,  

− przedłożenia dokumentu potwierdzającego przyjęcie na 

przynajmniej 3-miesięczny zagraniczny staż naukowy. 
3. Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć z 

przedmiotów: Dietetyka, Dietetyka kliniczna lub 
przedmiotów pokrewnych.  

4. Gotowości do podjęcia pracy naukowej, dydaktycznej  
i organizacyjnej na rzecz AWF w Poznaniu. 

5. Bardzo dobra znajomość języka obcego (preferowany język 
angielski) oraz polskiego. 

6. Ze względu na bezpośredni kontakt ze studentami  
i pracownikami uczelni, preferowani będą kandydaci z 
zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko Covid-19. 

Wykaz wymaganych dokumentów 
 
 
 
 
 
 
  

− podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

− CV, kwestionariusz osobowy, 

− odpis dyplomu magisterskiego, 

− dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 

− ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o 
zatrudnienie, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 
151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r., 

− oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym 
miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 

− zaświadczenie o szczepieniu przeciwko Covid-19. 

Termin i miejsce składania ofert 
  

do dnia 10.10.2022 r., Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej - 
Filia w Gorzowie Wlkp., Sekretariat Dziekana, ul. Estkowskiego 13, 
66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem „konkurs na stanowisko 
asystenta” 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 
 

do dnia 31.10.2022 r. 
 

Wymagane oświadczenia Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce 

Oferujemy 
 

− stabilne zatrudnienie, 

− możliwość rozwoju naukowego, 

− możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej. 



Ogłoszenie dotyczące konkursu otwartego znajduje się pod linkiem: 
 https://www.gorzow.awf.poznan.pl/wydzial/oferty-pracy-w-zwkf.html 
 
Prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu 
przejrzystych procedur, transparentności oraz czytelnych i jednoznacznych kryteriów z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery 
zawodowej. 
 
Klauzula informacyjna dla Kandydata  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w 
Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.poznan.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 
oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą 
prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym  celu będziemy przetwarzać Pani/Pana  dane osobowe w oparciu o nasz 
prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu 
przed sądami lub organami państwowymi. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 

okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu publikacji ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych 
rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia. Ponadto Pani/Pana dane osobowe 
możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem 
rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca 
i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga „Human 
Resources Excellence in Research”.  Fakt ten może prowadzić do oceny potwierdzającej, że stosuje zasady Karty 
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec 
uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie Przez Panią/Pana jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 5. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszonej przez Pani/Pana kandydatury na 
wskazane w ogłoszeniu stanowisko.  

10. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą 
poddawane zautomatyzowanemu procesowi profilowania. 

 
Klauzule dla kandydata: 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli lub klauzul. 

Klauzula obligatoryjna: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy (CV) dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, prowadzonego przez Akademię 

Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu.  

Klauzula nieobligatoryjna: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na 

potrzeby przyszłych rekrutacji. 

  

https://www.gorzow.awf.poznan.pl/wydzial/oferty-pracy-w-zwkf.html
mailto:iod@awf.poznan.pl


Załącznik nr 2 
do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii 

z dnia 29 października 2019 r. 

 

Ankieta dorobku naukowego  

w związku z ubieganiem się o awans lub zatrudnienie  AWF w Poznaniu 

 

Imię i nazwisko  

Miejsce zatrudnienia (katedra i zakład)  

Stanowisko (rok uzyskania):  

Data zakończenia zatrudnienia  

na aktualnym stanowisku 

 

Data i kierunek ukończonych studiów  

Data uzyskania stopnia doktora  

Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego  

Data uzyskania tytułu profesora  

1. Dorobek publikacyjny  

Publikacje w czasopismach z list ministerialnych A i C (do roku 2018) oraz 

listy ministerialnej (od roku 2019) 

(punktacja za artykuły zgodna z listami ministerialnymi) 

Impact 

Factor 

Punkty 

Do roku 2018 

1.  …. 

2.  …. 

Od roku 2019 

1.  …. 

2.  …. 

 

  

 

 

XXXXX 

Publikacje w czasopismach z listy ministerialnej B (z okresu do roku 2018)   

1.  …. 

2.  …. 

  

Publikacje naukowe w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma 

naukowego, (jeżeli stanowi kolejne numery czasopisma naukowego 

wykazanego na liście A i C, z okresu do roku 2018) 

  



1.  …. 

2.  …. 

  

Monografie naukowe w wydawnictwach poziomu I i II (warunku określone 
w: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 
r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 
naukowe) 
 

  

1.  …. 

2.  …. 

X  

Razem:   

2. Inne osiągnięcia naukowe ̶  opis na odrębnych kartach  

1. Łączny Impact Factor 

2. Liczba cytowań wg Web of Science 

3. Indeks H wg Web of Science 

4. Patenty, wdrożenia 

5. Granty UE, międzynarodowe, krajowe: NCN, NCBiR, MNiSW 

6. Staże naukowe – zagraniczna lub krajowe 

3. Doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne 

 

 

 

 


