
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych 

MIASTO: Bydgoszcz 

STANOWISKO: adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne, dyscyplina biologia 

DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2018 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.09.2018 r. 

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/index.php 

SŁOWA KLUCZOWE: hydrobiologia, hydrozoologia, zooplankton 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

I. Warunki konkursu  

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk biologicznych oraz dorobek naukowy udokumentowany autorstwem prac opublikowanych w 

czasopismach z wykazu MNiSW indeksowanych w JCR z zakresu hydrobiologii. Atutem będzie posiadanie 

wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu hydrologicznych uwarunkowań wpływających na zooplankton w 

ekosystemach wodnych. Kandydat powinien charakteryzować się znajomością języka polskiego i 

angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dodatkowo 

od kandydata wymagane jest udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej jako nauczyciela 

akademickiego (prowadzenie wykładów i zajęć laboratoryjnych), a także doświadczenie w prezentacji 

wyników pracy naukowej udokumentowane udziałem w konferencjach międzynarodowych i krajowych. 

Dużym atutem będzie posiadanie doświadczenia w kierowaniu pracami magisterskimi i doktorskimi.  

Zakłada się możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Koszty związane z udziałem  

w rozmowie kwalifikacyjnej nie podlegają refundacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie 

Instytutu Biologii Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych, tel. +48 52 36 08 391. 

 

II. Wymagane dokumenty 
1. podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, 

2. odpis dyplomu doktora habilitowanego, 

3. informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym, 

4. curriculum vitae z przedstawieniem kwalifikacji i wykazem publikacji, 

5. oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone w ustawie posw, ma pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym  

za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną (upomnieniem, naganą, naganą  

z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, 

pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat 

lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych; oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą  

o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. oświadczenie, że kandydat zobowiązuje się, iż w razie wygrania konkursu wraz z umową o pracę zawrze  

z pracodawcą (UKW) umowę o zakazie konkurencji według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia  

o konkursie, 

7. oświadczenie, że kandydat został poinformowany o tym, że zawarcie tej umowy jest warunkiem 

zatrudnienia, 

8. upoważnienie Wydziału Nauk Przyrodniczych do zaliczenia kandydata do minimum kadrowego kierunku 

studiów, 

9. oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy. 

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez UKW (według wzoru podanego w punkcie IV.). 

III. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii Środowiska, Al. Ossolińskich 12,  

85-093 Bydgoszcz, a.lang@ukw.edu.pl 

  Termin rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert. 

 Planowany termin zatrudnienia od 01.10.2018 r. 

 

Wydział Nauk Przyrodniczych UKW zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 

prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu jedynie wybranego kandydata. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Złożone 

dokumenty będzie można odbierać w terminie dwóch tygodni od rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego 

terminu, dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcie 

konkursu bez podania przyczyny. 

http://www.ukw.edu.pl/index.php


 

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, 

b) administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@ukw.edu.pl, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela 

akademickiego oraz po przyjęciu na stanowisko nauczyciela akademickiego w celu realizacji zatrudnienia, 

d) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

e) nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) oraz do 

organizacji międzynarodowych, 

f) w przypadku wybranego kandydata, który zawrze umowę o pracę z Uniwersytetem dane przetwarzane 

(przechowywane) będą przez okres trwania umowy o pracę oraz przez 50 lat po jej ustaniu (podstawa prawna – 

art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), 

g) w przypadku pozostałych osób dane przechowywane będą przez okres trwania konkursu i dwa tygodnie po jego 

rozstrzygnięciu, 

h) podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, a po przyjęciu na stanowisko nauczyciela akademickiego 

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy, 

i) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

j) podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie 

na stanowisko nauczyciela akademickiego, 

k) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

l) decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 

 

........................................................ 

(imię i nazwisko kandydata) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

 w Bydgoszczy w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz po przyjęciu na 

stanowisko nauczyciela akademickiego w celu realizacji zatrudnienia: 

 

 

 

 

 

..................................................... 

(data i podpis) 

 

 

 



FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

CITY. Bydgoszcz, Poland 

POSITION assistant professor position in the Department of Hydrobiology, Institute of Environmental 

Biology 

DISCIPLINE  biology,  

POSTED .............. .......................................................................................................... 

EXPIRES  

WEBSITE  http://www.ukw.edu.pl/ 

KEY WORDS: hydrobiology, hydrozoology, zooplankton 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  

 

I.  Job requirements for the position of an assistant professor at Kazimierz Wielki University (UKW) 

 

Candidates should have a PhD habilitation degree in biological sciences, specialty – hydrobiology. Candidates 

should specialize and have scientific achievements in hydrobiology in the form of papers published in 

scientific journals indexed by JCR. Candidates should have extensive theoretical and practical knowledge of 

hydrological impact on the zooplankton in water ecosystems. Candidates should have a good command of 

Polish and English to be able to prepare and deliver lectures in these languages. In addition, candidates should 

present evidence of teaching experience (lectures and laboratory classes) and of participation in scientific 

conferences in Poland and abroad. The mentoring of undergraduate/graduate students will be an additional 

advantage.  

We allow the possibility that candidates will be invited for an interview. In such case candidates will not be 

reimbursed for travel expenses. Further information regarding the recruitment may be obtained in the 

Secretariat of the Institute of Environmental Biology, Faculty of Natural Sciences, phone: +48 52 36 08 391 

 

II. Required documents 

1. Application for employment as assistant professor, 

2. Evidence of possessing a habilitation doctoral degree (copy of PhD habil. diploma), 

3. Information on teaching and organizational achievements, 

4. Curriculum vitae with a summary of qualifications and list of publications, 

5. Statement in which the candidate confirms that he/she has the qualifications specified in the Act, has full 

legal capacity, has not been sentenced by court for intentional offenses, has not received a reprimand or a 

reprimand combined with a ban on holding managerial positions in a higher education institution for a 

period of between 3 months and 5 years, has not been deprived of the right to practice as an academic 

lecturer for a period of between 5 months and 5 years or permanently, has not been deprived of public 

rights. The statement should contain a clause of criminal liability for false statements. 

6. Declaration that the candidate will sign a non-compete agreement together with the employment 

agreement according to the attached template, 

7. Declaration of being informed that signing this employment agreement is a prerequisite for employment 

as an assistant professor at Kazimierz Wielki University (UKW), 

8. Authorization of the Faculty of Natural Sciences to include the candidate in the minimum staff resources, 

9. Declaration that Kazimierz Wielki University (UKW) will be the place of primary employment for the 

candidate, 

10. Declaration of consent for the processing of personal data and a declaration of being informed about the 

processing of personal data (according to the formula presented in p IV.). 

 

III. The documents should be delivered to the Secretariat of the Institute of Environmental Biology, Al. 

Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz 

The final date of the documents delivery is 10.09.2018 

The decision will be made before 17.09.2018 

Expected date of employment: 01.10.2018 


