
 

                                  

 

Dziekan 

Wydziału Historycznego 

 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego 

 

 

INSTYTUCJA:                               Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

MIASTO:                                        Bydgoszcz  

STANOWISKO:                             adiunkt badawczo-dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA:        historia 

DATA OGŁOSZENIA:                  8 czerwca 2020 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  8 lipca 2020 

ROZSTRZYGNIĘCIE:  https://www.ukw.edu.pl/strona/wydzial_historyczny  

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

 

SŁOWA KLUCZOWE: historia średniowieczna, historia wczesnonowożytna 

  

OPIS: Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego. Od kandydata oczekuje się:  

 posiadania co najmniej stopnia doktora z dziedziny nauk humanistycznych, 

 ukończonych studiów magisterskich na kierunku Historia,  

 specjalizacji w badaniach nad historią średniowieczną i wczesnonowożytną, 

 dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski i powszechnej XIV-XVI w.,  

 w przypadku doktorów udokumentowanego, znacznego zaawansowania w przygotowaniu 

rozprawy habilitacyjnej w zakresie historii średniowiecznej lub/i wczesnonowożytnej 

 udokumentowanego, znacznego dorobku naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem historii 

średniowiecznej i nowożytnej, 

 interdyscyplinarnego podejścia do badań naukowych, 

 doświadczenia naukowo-badawczego na uczelniach wyższych 

 minimum 5-letniego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym, 

 doświadczenia w zakresie dydaktyki historii, w tym doświadczenia w akademickiej pracy 

dydaktycznej ze studentami,  

 doświadczenia dydaktycznego na zagranicznych uczelniach, 

 doświadczenia dydaktycznego związanego z realizacją przedmiotów z zakresu historii 

średniowiecznej i nowożytnej, a w szczególności z zakresu historii wychowania, oświaty, historii 

społecznej, demografii historycznej, 

 doświadczenia dydaktycznego w zakresie realizacji zajęć z cudzoziemcami, 

 doświadczenia w zakresie organizacji życia wewnętrznego uczelni wyższej, 

 aktywności na polu organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, promującym historię, 

udziału w konferencjach i projektach badawczych, w tym zagranicznych, 

 doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe, wyrażającej się 

udziałem w projektach badawczych, 

 biegłej, udokumentowanej znajomości języka angielskiego, na poziomie zaawansowanym 

umożliwiającym realizację zajęć w tym języku, 

 udokumentowanej znajomości języka łacińskiego, umożliwiającej prowadzenie kwerend 

archiwalnych. 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta badawczo-technicznego jest zobowiązany złożyć 

następujące dokumenty:  
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku,  

https://www.ukw.edu.pl/strona/wydzial_historyczny
http://www.ukw.edu.pl/


 
2. dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych w zakresie historii, ewentualnie 

uwierzytelniony odpis,  

3. dyplom doktora lub doktora habilitowanego, ewentualnie uwierzytelnioną kopię uzyskania stopnia 

naukowego,  

4. w przypadku cudzoziemców potwierdzenie zgodności stopnia naukowego wydane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  i ewentualnie dokument nostryfikacji dyplomu, 

5. życiorys,  

6. 3 zdjęcia,  

7. wykaz opublikowanego dorobku naukowego,  

8. wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacja o udziale w konferencjach naukowych oraz 

projektach badawczych,  

9. wykaz osiągnięć dydaktycznych, 

10. wykaz osiągnięć w zakresie działalności organizacyjnej w pracy na uczelni wyższej,  

11. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wymienionych w opisie konkursu 
warunków,   

12. inne dokumenty istotne zdaniem kandydata z punktu widzenia warunków konkursu i zatrudnienia,  

13. oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym 
miejscem pracy kandydata,  

14. oświadczenie, że publikacje kandydata, które ukażą się po 1 października 2020 r. będą afiliowane 

na UKW,  

15. numer ORCID, 

16. składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie 

fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 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.  

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość poproszenia kandydatów o osobiste stawiennictwo w 

Wydziale Historycznym w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA:  

Sekretariat Wydziału Historycznego, 85-671 Bydgoszcz, ul. Księcia J. Poniatowskiego 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              The Dean of the Faculty of History 

      

announces a competition for the position of Research and didactic adjunct 

 

 
INSTITUTION: Kazimierz Wielki University                         

CITY: Bydgoszcz                                                                              

POSITION: Research and didactic adjunct                                                                                   

DISCIPLINE: History                                                                                                                    

POSTED: 8 June 2020                                                                                                             

EXPIRES:   8 July 2020 

SETTLEMENT:  https://www.ukw.edu.pl/strona/wydzial_historyczny  

WEBSITE:  http://www.ukw.edu.pl/  

 

KEY WORDS: medieval history, early modern history 

DESCRIPTION: This offer is available for a candidate for research and didactic adjunct with the 

following qualifications: 

 

 at least PhD degree in Humanities, 

 master’s degree in History,  

 specialization in  the medieval and early modern history research, 

 scientific achievements with particular emphasis on Polish and general history of the 14th-16th 

centuries, 

 the medieval or/and early modern history habilitation thesis in progress (documented), 

 documented, significant scientific achievements, with particular emphasis on medieval and 

modern history, 

 interdisciplinary approach to research,  

 university scientific and research experience, 

 minimum 5 years of experience in scientific and research work in higher education, 

 experience in history didactics, including experience in academic teaching, 

 didactic experience in universities abroad, 

 experience in academic teaching medieval and early modern history, and in particular in the field 

of history of education, social history, historical demography, 

 experience in teaching foreigners, 

 experience in organizing internal university life, 

 activity in the field of organization of scientific projects promoting history, participation in 

conferences and research projects, including international, 

 experience in raising funds for scientific research and participation in research projects, 

 fluency in English (documented knowledge) with knowledge allowing to conduct classes in this 

language, 

 documented knowledge of Latin enabling archival queries. 

 

 

 

REQUIRED DOCUMENTS: 

 

A candidate for research and didactic adjunct is obliged to submit the following documents: 

https://www.ukw.edu.pl/strona/wydzial_historyczny
http://www.ukw.edu.pl/


 
 
1. application, 

2. diploma of graduate studies in history or a certified copy of the diploma, 

3. the diploma of the doctoral (or habilitation) degree or a certified copy of the diploma, 

4. in the case of international applicants, confirmation of the compatibility of the academic degree 

issued by the Ministry of Science and Higher Education, in special cases also the document of 
nostrification of scientific degree, 

5. curriculum vitae, 

6. 3 photographs, 

7. list of publications, 

8. list of scientific achievements, including information on participation in conferences and research 

projects, 

9. list of didactic achievements, 
10. list of organizational achievements at the university, 

11. documents confirming the candidate's compliance with the requirements, 

12. other documents relevant according to the candidate from the point of view of the 

competition and employment,  

13. certification that Kazimierz Wielki University will be the candidate’s primary employer, 

14.  a statement that publications of candidate published after October 1, 2020 will be affiliated to 
UKW, 

15. ORCID number, 

16. the submitted documents should include a statement of awareness of the criminal liability for 

submission of false statement in accordance with Art.233§ 1 of the Criminal Code. 

 

Documents submitted after the deadline will not be taken into consideration. Deadline is determined 

by postmark date.  

The selection committee will make its selection on the basic of the submitted documents in accordance 

with the directives of the Rector, UKW. 

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz reserves the right to cancel the contest by the rector 

without giving reason. 

The competition committee may also invite a candidate for an academic interview  at the Faculty of 

History. 

 

The documents should be submitted to: Faculty of History, 85-671 Bydgoszcz, ul. Księcia J. 

Poniatowskiego 12. 

 


