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Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

                                                                ogłasza konkurs 

                                    na stanowisko ADIUNKTA badawczo-technicznego 

 

INSTYTUCJA :                                                 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

MIASTO:                                                            Bydgoszcz 

STANOWISKO:                                                adiunkt badawczo-techniczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA:                           Nauki o kulturze fizycznej 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:                    14.06.2019  r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE:                                     do 14 dni od zakończenia konkursu  

LINK STRONY:                                                www.ukw.edu.pl/strona/konkursy 

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt badawczo-techniczny, IKF, UKW, nauki o kulturze fizycznej, 

laboratorium wysiłku fizycznego. 

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi): konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-technicznego 

w Instytucie Kultury Fizycznej. Kandydat powinien posiadać stopień doktora i reprezentować nauki o 

kulturze fizycznej. Zainteresowania naukowe powinny dotyczyć z zakresu biomechaniki, statystyki, 

metod badawczych i analiz danych w naukach o sporcie oraz nauk o zdrowiu. Kandydat powinien 

posiadać artykuły naukowe z punktacją w SCOPUS, oraz charakteryzować się aktywnością naukową i 

perspektywą systematycznego rozwoju naukowego. 

Zakłada się możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-technicznego powinni 

spełniać warunki określone w Ustawie z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. art.119 ust. 1 poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 

spełnić następujące wymagania: 

1. Posiadania stopnia  doktora nauk o kulturze fizycznej; 

2. Udokumentowanego dorobku naukowego z nauk o kulturze fizycznej, przynajmniej trzy 

publikacje w postaci monografii naukowej wydanymi przez wydawnictwo 

zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub w postaci redakcji 

naukowej takiej monografii lub rozdziału w takiej monografii, lub artykułu 



naukowego opublikowanego 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; 

3. Posiadania  predyspozycji do pracy badawczej, umiejętności pracy w zespole oraz zdolności 

organizacyjne; 

4. Udział w  projektach badawczych i doświadczenie w ich kierowaniu; 

5. Doświadczenie w pracy badawczo-technicznej na uczelni wyższej w laboratorium 

wysiłku fizycznego (przynajmniej 5-cio letnie), 

6. Umiejętność obsługi urządzeń laboratorium wysiłku fizycznego: 

a) BIODEX System 4 Pro, 

b) platforma dynamometryczna „Staniak”, 

c) urządzenia do monitorowania wydolności krążeniowo-oddechowej Quark Cpet Cosmed, 

d) bieżni mechanicznej Quasar Med. Cosmos, 

e) analizatorów składu ciała InBody 770 oraz Tanita BC-418 MA, 

f) platform stabilometrycznych Sigma, Alfa, 

g) zestawu do pomiaru czasu i skoczności typu FusionSport oraz Fusion Jump. 

h) cykloergometru rowerowego Monark. 

7. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z monitorowaniem treningu (w tym 

z diagnozowaniem możliwości wysiłkowych);  

8. Dodatkowym atutem, również będzie doświadczenie w organizacji imprez sportowych, 

rekreacyjnych, integracyjnych i aktywnych form  turystyki;  

9. Pełnej dyspozycyjności; 

10. Systematycznej aktywności naukowej; 

11. Umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY: 

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta  jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku; 

2. Dyplom doktora, ewentualnie uwierzytelniona kopia dyplomu  

3. Curriculum vitae; 

4. 3 zdjęcia; 

5. Wykaz opublikowanego dorobku naukowego; 

6. Wykaz osiągnięć organizacyjnych na uczelni wyższej; 

7. Informacja o udziale w konferencjach naukowych; 

8. Informacja o kwalifikacjach dydaktycznych; 

9. Inne dokumenty istotne zdaniem kandydata z punktu widzenia warunków konkursu i 

zatrudnienia; 

10. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym; 

11. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym 

miejscem pracy kandydata; 

12. Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie 

fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 art. 1 Kodeksu Karnego. 



Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. O ważności 

nadesłania decyduje data stempla pocztowego. 

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z 

zarządzeniem Rektora UKW. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zastrzega sobie 

prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. 

MIEJSCE SKŁADANIA: 

Sekretariat: 

Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, ul Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz 

      


