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KOMUNIKAT NR 179/2017 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH w Krakowie ogłasza konkurs na dwa 

stanowiska 

 wykładowcy w SWFiS AGH 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy 

według obowiązującej Ustawy. 

 

Wymagania: 

 ukończone studia wyższe, dyplom AWF, kierunek Wychowanie Fizyczne, 

 wygłoszenie wykładu przed Komisją Konkursową i Radą Studium – temat do wyboru z zakresu 

kultury fizycznej, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2, 

 obsługa komputera. 

  

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym: 

 posiada kwalifikacje określone w Ustawie, 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

 korzysta w pełni z praw publicznych. 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1. podanie,  

2. kwestionariusz osobowy dla pracownika (druk obowiązujący na AGH), 

3. CV, 

4. Odpisy dokumentów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 

5. Odpis książeczki trenerskiej lub instruktorskiej. 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922).” 

 

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych 

dokumentów) kandydatami.  

SWFiS zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

ul. Piastowska 26a, II piętro, p. nr  204, w godz. 10.00-14.00, w terminie do dnia: 

5 stycznia 2018 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

12 stycznia 2018 roku 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


