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                                                                ogłasza konkurs 

                                     na stanowisko ADIUNKTA badawczo-dydaktycznego 

 

 

INSYTUCJA :                                                    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

MIASTO:                                                            Bydgoszcz 

STANOWISKO:                                                adiunkt badawczo-dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA:                           nauki o zdrowiu 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:                    28.05.2021  r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE:                                     do 14 dni od zakończenia konkursu  

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

 

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

nauki o zdrowiu. 

 

OPIS: konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Kultury 

Fizycznej. Kandydat powinien posiadać stopień doktora i reprezentować nauki o kulturze fizycznej z 

zakresu fizjologii żywienia, żywienia w sporcie, statystyki, metod badawczych i analiz danych w 

naukach o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu. Doświadczenie dydaktyczne z młodzieżą 

akademicką minimum 10 lat. Kandydat powinien posiadać artykuły naukowe minimum z punktacją 

IF=15, 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-dydaktycznego powinni 

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

U. poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 

spełnić następujące wymagania: 

1. Posiadania stopnia  doktora nauk o kulturze fizycznej lub nauk rolniczych w zakresie 

technologii żywności i żywienia; 



2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji zajęć związanych z kulturą fizyczną i 

odżywianiem w sporcie; 

3. Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia poradnictwa żywieniowego 

(dietetycznego) dla wszystkich grup ludności w tym dla sportowców - publikacje w zakresie 

nauk medycznych; 

4. Udokumentowanego dorobku naukowego z nauk medycznych (sport, aktywność fizyczna, 

zdrowie), przynajmniej na poziomie 15 IF; 

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

organizacyjne; 

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

7. Posiadanie dodatkowych uprawnień w zakresie Zarządzania Zasobami w Służbie 

Zdrowia;  

8. Kompetencje do prowadzenia przedmiotów w zakresie: żywienie człowieka, suplementacja w 

sporcie, odnowa biologiczna; 

9. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej (przynajmniej 10-cio letnie), 

w tym kierowanie pracami licencjackimi i  magisterskimi; 

10. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z układaniem planów i strategii 

żywieniowych w różnych grupach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem grup 

sportowych.  

11. Koordynowanie i udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych; 

12. Pełnej dyspozycyjności; 

13. Systematycznej aktywności naukowej; 

14. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY: 

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

1. Podanie skierowane do JM Rektora. 

2. CV i list motywacyjny. 

3. Kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/201/2019 Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 

4. Zdjęcie. 

5. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu 

naukowego. 

6. Kopie świadectw pacy z zakończonych stosunków pracy. 

7. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy 

nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 

43/201/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 

8. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu 

konkursowym. 

9. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 

43/201/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 



10. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem 

nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia nr 

43/201/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 

Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego lub 

równoważnego, uzyskane za granicą, powinny spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, 

art.327 lub art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w 

szczególności w chwili składania dokumentów postępowanie nostryfikacyjne kandydata powinno być 

zakończone. 

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 Instytutu Kultury Fizycznej,  ul Sportowa 2, 

85-091 Bydgoszcz 

 

 

 


