Dziekan Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA DYDAKTYCZNEGO (anglisty), zatrudnionego w grupie
pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki.

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Literaturoznawstwa
MIASTO: Bydgoszcz
STANOWISKO: Adiunkt dydaktyczny
DZIEDZINA NAUKI: Dziedzina nauk humanistycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: Literaturoznawstwo (Literaturoznawstwo angielskie)
TYP ZATRUDNIENIA: Etat
DATA OGŁOSZENIA: 7 czerwca 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 7 lipca 2021 r.
DATA ZATRUDNIENIA: 1.10.2021 r.
LINK DO STRONY: https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo angielskie, dydaktyka

1. Od kandydata na stanowisko wymaga się:
−
−

−

−
−
−

posiadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa angielskiego,
uzyskanych w toku studiów filologicznych kwalifikacji nauczycielskich lub potwierdzonego
suplementem dyplomu ukończenia studiów uczestnictwa w zajęciach z zakresu dydaktyki
nauczania języków obcych,
doświadczenia zawodowego w wymiarze co najmniej 3 lat pracy na uczelni wyższej,
zdobytego w ramach realizacji zajęć literaturoznawczych i praktycznej nauki języka
angielskiego na filologii angielskiej i/lub lingwistyce stosowanej (z komponentem
anglistycznym),
doświadczenia w kształceniu za pośrednictwem platformy Moodle oraz aplikacji Microsoft
Teams,
potwierdzonej aktywności w sferze organizacyjnej i popularyzatorskiej,
udokumentowanego udziału w szkoleniach/kursach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne.

2. Dobrze widziany:
−

potwierdzony publikacjami dorobek naukowy, zgodny z prowadzonymi na Wydziale
badaniami nad literaturą angielską.

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do przystąpienia do konkursu:
1) podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW;
2) CV i list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 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 pracy 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
43/2018/2019 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 2019 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr
43/2018/2019 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
43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych
do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu
postępowania karnego.
4. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty udostępnienia informacji o konkursie (do 7
lipca).
5. Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną dokumentacją należy złożyć/przesłać na adres:
Wydział Literaturoznawstwa
Sekretariat Dziekana
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
Kontakt e-mail:
karolina.ropejko@ukw.edu.pl
literaturoznawstwo@ukw.edu.pl

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z
zarządzeniem Rektora UKW, Statutem Uczelni oraz aktami wewnątrzuczelnianymi. Ostateczną decyzję
o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zastrzega sobie
prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie
gwarantuje zatrudnienia. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod
uwagę. O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz prawo zamknięcia
konkursu bez wyłonienia kandydata.

Ogłoszenie dodano: 7. 06. 2021 r.
Oferta wygasa: 7. 07. 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z
siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
b) administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów przeprowadzenia konkursu na
stanowisko nauczyciela akademickiego oraz po przyjęciu na stanowisko nauczyciela
akademickiego w celu realizacji zatrudnienia,
d) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
e) nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami
UE) oraz do organizacji międzynarodowych,
f) w przypadku wybranego kandydata, który zawrze umowę o pracę z Uniwersytetem dane
przetwarzane (przechowywane) będą przez okres trwania umowy o pracę oraz przez 10 lat po
jej ustaniu (podstawa prawna – art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy),
g) w przypadku pozostałych osób dane przechowywane będą przez okres trwania konkursu i dwa
tygodnie po jego rozstrzygnięciu,
h) podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, a po przyjęciu na stanowisko
nauczyciela akademickiego ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
i) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
j) podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi
udział w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego,
k) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
l) decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie
będą poddawane profilowaniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz po
przyjęciu na stanowisko nauczyciela akademickiego w celu realizacji zatrudnienia:

……………………………………………
(data i podpis)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2018/2019
Rektora UKW
z dnia 14 czerwca 2019 r.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................................................
2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
3. Dane kontaktowe ………..…………………………………………..……………………………tel. …………………………………………….…….
4. Wykształcenie
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
5. Wykształcenie uzupełniające/kwalifikacje zawodowe ………………………………………………………….…………….……….
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Okres zatrudnienia
od
do

Nazwa
pracodawcy

Stanowisko

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 3 są zgodne z dowodem osobistym seria ...............................
nr ................................. wydanym przez ................................................... dnia .......................................
lub innym dowodem tożsamości ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw y
95/46/WE, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064
Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest ar t.
221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.
3) Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
4) nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia
umowy o pracę zwrócone Pani/Panu lub zniszczone,
6) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.
9) nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją:

................................................................
(miejscowość i data)

.........................................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2018/2019
Rektora UKW
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia ……..

Imię Nazwisko

Oświadczenie
osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego

Oświadczam, że w razie zatrudnienia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet będzie podstawowym/dodatkowym* miejscem pracy nauczyciela
akademickiego

podpis

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43/2018/2019
Rektora UKW
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia ……..

Imię Nazwisko

Oświadczenie
osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego

Oświadczam, iż spełniam wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca
2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

podpis

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/2018/2019
Rektora UKW
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia ……..

Imię Nazwisko

Oświadczenie
osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze
składaniem fałszywych oświadczeń (art. 233 k.k.)

podpis

