


   Biuro Zawodowej Promocji Studentów  

i Absolwentów AWF Warszawa 

zaprasza do współpracy  

w zakresie podejmowania wspólnych 

inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń 

z ofertami praktyk,  

staży i pracy dla studentów  

i absolwentów kierunków:  

wychowanie fizyczne,  

turystyka i rekreacja, fizjoterapia, 

sport oraz pielęgniarstwo. 

Biuro Karier Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Gmach Główny, II piętro, pok. 323

tel.: + 48 22 834 88 73 

www:   

e-mail: 

mailto:biurokarier@awf.edu.pl


       Studenci i absolwenci wychowania fizycznego  

w trakcie studiów nabywają zaawansowaną wiedzę 

i umiejętności z zakresu nauk o kulturze fizycznej 

oraz nauk społecznych i przyrodniczych. Rozwijają 

kompetencje planowania oraz realizacji zadań  

w obszarze wychowania fizycznego i sportu.  

Przygotowują się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania 

zdrowia i aktywności fizycznej. Jednocześnie zdobywają i poszerzają 

wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.  



Studenci i absolwenci turystki i rekreacji  

w toku studiów nabywają umiejętności  

z zakresu przygotowania oferty turystycznej  

i rekreacyjnej, organizacji imprez, kierowania 

oraz zarządzania projektami i zespołami osób. 

Poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia 

turystyki i rekreacji, zapoznają się z prawnymi 

aspektami działalności w branży, uczą się 

sztuki negocjacji.  

Studenci rozwijają umiejętność pracy w zespole poprzez 

realizację projektów dydaktycznych. Rozwijają umiejętności 

przystępnego opracowywania i prezentowania zdobytych 

informacji, co z powodzeniem wykorzystują w pracy zawodowej 

podczas różnych wystąpień.  



Studenci fizjoterapii przygotowują się do 

samodzielnej pracy z osobami chorymi oraz  

z  niepełnosprawnością. Nabywają specjalistyczną 

wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania 

sprawności i wydolności osób utraconej wskutek 

chorób i urazów. Rozwijają umiejętności 

wykorzystywane w diagnozie i kontroli 

efektywności procesu rehabilitacji medycznej.  

Doskonalą kompetencje w obszarze kierowania zespołem 

terapeutycznym oraz organizacją i zarządzania placówkami 

prowadzącymi działalności fizjoterapeutyczną. Absolwenci są 

przygotowani do pracy w szpitalach, przychodniach lekarskich, 

ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością, ośrodkach 

sportowych, instytutach naukowo-badawczych. 



             Studenci kierunku sport zyskują szeroką 

wiedzę z zakresu nauk społecznych, 

biologicznych i ekonomicznych. Rozwijają 

umiejętności projektowania, realizowania  

i kontrolowania procesu trenowania 

sportowców. Doskonalą kompetencje  

w obszarze zarządzania organizacją 

sportową. 

Interdyscyplinarna wiedza oraz rozwijane podczas studiów 

kompetencje specjalistyczne umożliwią absolwentom 

aktywne uczestniczenie w zarządzaniu w sporcie oraz 

tworzenia miejsc pracy w sporcie, m.in. w klubach, 

związkach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych. 



Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada 

wiedzę w zakresie nauk medycznych, 

pielęgniarskich, społecznych  

ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów związanych z profilaktyką, 

promocją zdrowego stylu życia,  

opieką w chorobie i niepełnosprawności 

oraz udzielaniem fachowej pomocy 

doraźnej. 



 

CO MOŻNA ZYSKAĆ, ROZPOCZYNAJĄC WSPÓŁPRACĘ Z BIUREM KARIER AWF WARSZAWA? 

       Zapraszając naszych studentów na praktykę, staż oraz prezentując oferty pracy, zyskują 

Państwo szansę współpracy z osobami młodymi, twórczymi, pełnymi zapału i chętnymi do 

nauki. Chęć zdobycia doświadczenia skutkuje dużym zaangażowaniem w pracę i chęcią 

„wykazania się”. Praktyki i staż dają Państwu także możliwość przyjrzenia się studentom  

i pozyskania najlepszych do swojej organizacji.  

       Ze strony Biura Karier proponujemy bezpłatnie:  

 zamieszczenie ogłoszeń o praktykach, stażach oraz ofertach pracy na 

stronie internetowej oraz w formie wydrukowanej bezpośrednio  

w siedzibie Biura Karier  

 kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród studentów  

i absolwentów 

 promocja marki wśród studentów i absolwentów poprzez 

zorganizowanie spotkania z pracodawcą, wysłanie informacji  

o planowanym wydarzeniu, rozwieszenie plakatów pracodawcy, 

dystrybucję materiałów promocyjnych 

 

Pozostałe warunki współpracy ustalamy indywidualnie 

z każdym pracodawcą! 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

Biuro Karier  

Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Gmach Główny, II piętro, pok. 323 

 

tel.: + 48 22 834 88 73 

www:   

e-mail: 

mailto:biurokarier@awf.edu.pl

