
 
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

MIASTO: Bydgoszcz 

STANOWISKO: Asystent badawczo-dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki humanistyczne, językoznawstwo 

DATA OGŁOSZENIA: 17.05.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.06.2019 

LINK DO STRONY: www.ukw.edu.pl 

 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Sinologia; językoznawstwo 

 
 
OPIS: Potrzebny jest nam sinolog, specjalista w dziedzinie językoznawstwa, mogący prowadzić także zajęcia z 

zakresu kultury chińskiej.  

WYMAGANE DOKUMENTY 
1. podanie do Rektora UKW o zatrudnienie na stanowisku asystenta 

2. dyplom  

3. życiorys z informacją o kompetencjach badawczych oraz osiągnięciach organizacyjnych 

4. 3 fotografie 

5. oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

6. oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem 

pracy kandydata  

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań 

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Sekretariat Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej 

85-601 Bydgoszcz, ul. Grabowa 2 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.07.2019 
 

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

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje wyboru zgodnie z zarządzeniem Rektora 

UKW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

CITY: Bydgoszcz 

POSITION:  Research and Teaching Assistant 

DISCIPLINE: Humanities, linguistics 

POSTED: 17.05.2019 

EXPIRES: 17.06.2019 

WEBSITE: www.ukw.edu.pl 

KEY WORDS: Sinology, linguistics 

DESCRIPTION:  We are seeking to fill a position in Sinology, for a specialist in the field of linguistics who 

is also able to teach classes in Chinese culture.  

REQUIRED DOCUMENTS: 

The candidate should submit following documents: 

1. application addressed to the Rector of UKW 

2. certification of diploma  

3. curriculum vitae with information about research competencies and organisational experience 

4. 3 photos 

5. declaration pursuant to Article 109 Paragraph 1 of the Higher Education Act  

6. declaration confirming that Kazimierz Wielki University will be the primary place of employment of the 

candidate 

 

Submitted documents should be submitted with a statement of awareness of the criminal liability for 

submitting false statements as mentioned in Article 233, Section 1 of the Criminal Code 

 

SUBMIT TO: 

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej 

85- 601 Bydgoszcz, ul. Grabowa 2 

Poland 

 

Date results will be announced: 02.07.2019 
 
Documents submitted after the deadline will not be taken into consideration. 
The selection committee will make its selection on the basis of the submitted documents in accordance with the directives of the 

Rector, UKW 

 

 


