
 

 

Zarządzenie Nr 43/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 14 czerwca 2019 r.  

 

 

w sprawie określenia dokumentów które zobowiązany jest złożyć kandydat przystępujący do 

konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z § 106 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego wprowadzonego Uchwałą Nr 87/2018/2019 Senatu UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

§ 1 

Określam dokumenty, które zobowiązany jest złożyć kandydat przystępujący do konkursu na 

stanowisko nauczyciela akademickiego:.  

1) podanie skierowane do Rektora 

2) CV i list motywacyjny 

3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 

4) zdjęcie 

5) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu 

naukowego 

6) kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy 

7) oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy    

nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 

8) dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu 

konkursowym 

9) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 

10) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem 

nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4  

 

 

§ 2 

1. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski.   

2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu 

naukowego lub równoważnego, uzyskane za granicą,  powinny spełniać wymogi 

równoważności określone w art. 326, art. 327 lub art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności w chwili składania dokumentów 

postępowanie nostryfikacyjne kandydata powinno być zakończone. 

 

 

 



 

§ 3 

Szczegółowe zasady składania dokumentów określone zostaną każdorazowo w ogłoszeniu 

konkursowym. 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 44/2011/2012  Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 

lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        

                  

               Rektor 

 

 

 

              prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 


