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Dr hab. prof. nadzw. Władysław Jagiełło urodził się   

w Kielcach. Wykształcenie zdobył zagranicą w Narodowym 

Uniwersytecie Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy 

(Kijów): 

- stopień  magistra wychowania fizycznego, trenera 

wykładowcę (judo, sambo, zapasy) uzyskał w 1985 r.,   

- pracę doktorską  pod tytułem: „Struktura wieloletniego 

treningu sportowego z uwzględnieniem prawidłowości 

kształtowania mistrzostwa sportowego (na materiale judo)” 

obronił  w 1991r.  – promotorem  rozprawy był prof. dr. hab. 

Włodzimierz Nikołajewicz Płatonow  (Rektor NUWFiSU),  

- stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze 

fizycznej (specjalność sport olimpijski i profesjonalny) uzyskał w 2003 r. – tytuł rozprawy 

habilitacyjnej: „Teoretyczno-metodyczne podstawy systemu wieloletniego przygotowania 

fizycznego młodocianych judoków”.  

Swoją pracę badawczą koncentruje m.in. wokół problematyki wieloletniego szkolenia 

w sportach walki a także zagadnień związanych z rozwojem fizycznym i sprawnościowym 

sportowców. Jest autorem lub współautor ponad 240 publikacji naukowych oraz naukowo-

metodycznych, m.in.: 5 monografii, 2 skryptów, 23 rozdziałów w monografiach polskim oraz 

13 w monografiach zagranicznych (łączna liczba cytowani Web of Science Core Collection: 

1068, h-index 24). Prowadził badania z kadrą narodową judoków, zapaśników, szermierzy i 

tenisistów.  

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, International 

Association of Sport Kinetics, International Association of Valeology. Ponadto członkiem 

kolegium redakcyjnego 4 czasopism ewaluowanych przez Thomson Reuters, a od 2014 roku, 

członkiem Rady Ekspertów w Federation International Amateur “UNIFIGHT”. 

Trener: judo (kl. mistrzowska), zapasy (II kl.), sambo (II kl.), kulturystyka (II kl.).  

Pełnione funkcje z wyboru:  

1991-1996 – Kierownik Pracowni Sportów Walki w Zamiejscowym Wydziale Wychowania  

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej; 

2003-2006 – Kierownik Zakładu Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów AWF w Warszawie; 

2006-2013 – Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Walki Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Gdańsku; 

2008-2014 – Kierownik Studiów Doktoranckich w AWFiS w Gdańsku; 

2013-2019 – Kierownik Katedry Sportu AWFiS w Gdańsku; 

2014-2021 – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą AWFiS w Gdańsku; 

2021-         – Kierownik Zakładu Sportów Walki. 

 


