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ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni lub profesora o specjalności fizyka ciała stałego

w Instytucie Fizyki
,:,

WARUNKI KONKURSU
O stanowisko profesora uczelni lub profesora możę się ubiegać osoba spełniająca wymogi
określone w Ustawie z dnia20 lipca2018 r, poz. 1668 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz odpow iadaj ąca następuj ącyrn kryteriom kwalifi kacyj nym, odpowiednio :

a) posiadanie tytułu profesora lub stopnia
habilitowanego w zakresie fizyki clała stałego,

b) udokumentowany dorobek naukowy

naukowego doktora

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora uczelni jest zobowięany ńożyć
następuj ące dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku,
2. naukowe curriculum vitae,
3. odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ftzycznych,
4. oŚwiadczenie kandydata, że Uniwers7tetKazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym
miejscem pracy.
5. oświadczenie potwierdzĄące, że kandy dat:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie został ukarany prawomocnym wvrokiem sądowym zaprzestępstwo umyślne,
- nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce,
- korzysta zpełni praw publicznych.

Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora jest zobowiązuty złożyc następujące
dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku,
2. naukowe curriculum vitae,
3. odpis pisma poświadczającego nadanie tytułu naukowego i stopnia naukowego doktora
habilitowanęgo w zakresie fizyki ciała stałego,
4. wykaz publikacji, studiów, referatów, osiągnięć projektowych, wdrożeń i innych,
5. wykaz wypromowanych doktorów z podaniem imienia i nazwiska, tematu ich
doktorskiej oraz miejsca i daty obrony,
6, v,rykaz osób, którym otwarto przewody doktorskie, z uwzględnieniem danych
wymienionych w pkt. 5,
7 . v,'ykaz recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzji wydawniczych,
8, informacje o udziale w konferencjach naukowych,
9. oŚwiadczenie kandydata, że UniwersytetKazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym
miejscem ptacy,
10. oświadczenie kandydata, że:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym zaprzęstępstwo umyślne
- nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce
- korzysta w pełni praw publicznych.

pracy



ilI. TERMINY
Dokumenty należy złoĘc w Instytucie Fizyki, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 2,

85-090 Bydgoszcz w terminie do 01.09.2019 r, a w przypadku nierczstrzygnięcia do

15.01.2020.

Rozstrzygnięcie konkursu w 14 dni od wymienionej daty.

Przewidywanę zńrudnienie: 01.10.2019 r. lub 01 .03.2020 r.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie
rozsttzygnięcia konkursu jedynie wybrarrego kandydata. Niepoinformowanie kandydata
o wynikach koŃursu jest równoznacznę z odrzuceniem jego ofórty. Złożone dokumenty
zostaną odesłane kandydatom w terminie dwóch tygodni od rozstrzygnięcia konkursu.
Zastrzega się możliwość nierozstrzy gnięciakonkursu bez podani a przy czyny.

Dziekan WydziŃu MFiT

dr hab . GtzęgorzDomek, prof. nad zw.
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