
Ogłoszenie Dziekana/Kierownika Instytutu o konkursie na stanowisko dla nauczyciela 

akademickiego 

 

1. Nazwa Uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

2. MIASTO: Bydgoszcz, 

3. STANOWISKO: adiunkt, 

4. GRUPA PRACOWNICZA: pracownik badawczo-dydaktyczny, 

5. DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Ziemi i Środowisku, 

6. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Instytut Geografii, 

7. WYMAGANIA: 

1)  stopień naukowy doktora 

2)  legitymowanie się : 

- trzema publikacjami w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo 

zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub artykułów naukowych 

opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism, uwzględnianych 

w ewaluacji jakości działalności naukowej lub osiągających punktację umożliwiającą ich 

uwzględnienie w ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej  

lub  

- trzema osiągnięciami artystycznymi uwzględnianymi w ewaluacji działalności artystycznej 

lub osiągającymi punktację umożliwiającą ich uwzględnienie w ostatniej ewaluacji jakości 

działalności naukowej. 

dodatkowym wymaganiem jest czynny udział w życiu naukowym, aktywność w sferze 

organizacyjnej Uniwersytetu oraz w działalności dydaktycznej. W przypadku osiągnięć 

wieloautorskich kandydat musiał odegrać wiodącą rolę w powstaniu tych publikacji; 

3) posiadanie stopnia naukowego doktora, prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk 

ścisłych i przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi i środowisku specjalizującego się w 

systemie GIS 

8. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

1) podanie skierowane do Rektora 

2) CV i list motywacyjny 

3) kwestionariusz osobowy i zdjęcie 

4) dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego/tytułu naukowego 

5) kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy 

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

nauczyciela akademickiego 



7) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust. 7 pkt 2) 

8) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce 

9) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z 

poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) 

9. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  do 10.06.2019 r. 

10. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 24.06.2019 r.  

11. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  
       Sekretariat Instytutu Geografii, ul. Plac Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz 

 

12. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

1) Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane. 

o ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego 

2)  Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru 

3)  Jeżeli w ocenie komisji żaden kandydat nie spełnia wymagań do zatrudnienia na danym 

stanowisku, komisja występuje z wnioskiem o zamknięcie konkursu.  

 

- LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/ 

              http://www.geografia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_geografii/ 
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