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ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w zakresie matematyki

w Instytucie Matematyki

I. WARUNKI KONKURSU
Do koŃursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.l
ustawy z dnia27 lipca2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.IJ. z2017 r. poz.2183
zpóżn, zmtanaml)

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie matematyki,
b) udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny

il. WYMAGANE DOKUMENTY: l
Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta jest zobowlązany złożyć następujące
dokumenty:

1,

2.
aJ.

4.

5.

6.

wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta,
naukowe curriculum vitae,
odpis dyplomu nadania tltułu zawodowego magistra
oświadczenie kandydata, ze Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie
jego podstawowym miejscem pracy
zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez UKW (według wzoru
podanego w punkcie IV)
oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje
określone w ustawie prąwo o szkolnictwie wyzszym. ma pełną zdolność
do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem
sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą
dyscyplinarną, korzys ta z pełni praw publ i czny ch; o świadczenie powinno
byc opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składarlie fałszywych
zeznń

ill. TERMINY
Dokumenty należy złoĘć w Sekretariacie Instltutu Matematyki, Plac Weyssenhoffa 11,

85 - 072 Bydgoszcz w terminie do 28 stycznia 2019 roku.

WYdział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z v,rYbranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyĄi w iprawie
rozstrzygnięcia konkursu jedynie wybranego kandydata. Niepoinformowanie kandydata
o wYnikach koŃursu jest równoznacznę z odrzucęniem jego oferty. Złożonę dokumenty
zostaną odesłane kandydatom w terminie dwóch tygodni odrczstrzygnięcia konkursu.
Zastrze ga się możl iwo ść nierozs tr zy gnięci konkursu bez podani a przy czy ny,

dr hab. ini.
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dr hab. Grzegotz Domek, prof, nadzw.


