
Dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski, absolwent 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1977 r.), doktor 

nauk wychowania fizycznego (1985 r.),  doktor habilitowany nauk 

o kulturze fizycznej (2010 r.). Ponad 30 lat pracy w Zakładzie Teorii 

Sportu, obecnie kierownik Zakładu Lekkoatletyki i Kierownik Katedry 

Sportów Indywidualnych i Zespołowych AWF Warszawa. W latach 

1989-1992 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Wychowania 

Fizycznego ds. Studiów Zaocznych i Kształcenia Podyplomowego 

a w latach 1995-1998 funkcję dziekana w Wyższej Szkole Turystyki 

i Rekreacji w Warszawie. Był zastępcą dyrektora Instytutu Sportu ds. Dydaktyki (1999-2002) i jego 

dyrektorem w latach 2008-2012. 

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilkunastu dotyczących 

kształcenia i doskonalenia kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego; współautorem 

6 podręczników i skryptów z zakresu teorii sportu i teorii treningu. Recenzuje prace doktorskie 

i habilitacyjne, powoływany jest w skład komisji w przewodach na stopień naukowy. Jest 

recenzentem w kilku krajowych redakcjach wydających czasopisma naukowe z obszaru 

wychowania fizycznego i sportu. 

Od 2008 r. jest członkiem Senackiej Komisji Nauki – od 2012 r. pełni funkcję zastępcą  

przewodniczącego. W 2015 r. powołany też został do Komisji  Nauki Wydziału Wychowania 

Fizycznego. 

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z kierowaniem i uczestnictwem w projektach 

badawczych finansowanych przez MNiSzW (DS., DM), jest opiekunem 5 doktorantów. Obecnie 

przewodniczy Wydziałowej Komisji ds. Studiów II stopnia na kierunku SPORT.  

Przez wiele lat współpracował z Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Akademią Trenerską 

przy Instytucie Sportu i związkami sportowymi, programując i prowadząc wykłady na kursach 

szkoleniowych kadr instruktorsko-trenerskich. Działał na rzecz środowiska uczestnicząc w pracach 

Zespołu Problemowego ds. Kształcenia oraz Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Sportu przy 

Polskiej Konfederacji Sportu (lata 2003-2004).  

 Był współorganizatorem konferencji krajowych i międzynarodowych, m.in. odbywających 

się w Spale w latach 1992-2012 r., pod hasłem „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej”. 

 W latach 2014-2015 kierował konsorcjum, którego członkowie przygotowywali projekt 

Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Sportu (SRKS).  

Posiada uprawnienia trenera klasy I w lekkiej atletyce, jest aktywnym instruktorem 

narciarstwa biegowego i narciarstwa zjazdowego.  


