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Dyrektor Instytutu Fizyki 
ogłasza konkurs na stanowisko: 

asystenta badawczo-dydaktycznego 
w dyscyplinie nauki fizyczne 

w Katedrze Radiospektroskopii i Fizyki Węgla 
 
I. WARUNKI KONKURSU 
O stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi 
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. poz. 1668 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym, odpowiednio: 
  

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera fizyki lub chemii, lub inżynierii 
materiałowej uzyskanego w okresie ostatnich czterech lat; preferowana tematyka pracy 
dyplomowej: materiały funkcjonalne;  

b) pozytywna opinia opiekuna pracy dyplomowej o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata 
do pracy naukowej;  

c) dobra znajomość języka angielskiego; 
d) silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, 

samodzielność, umiejętność pracy w zespole; 
e) dobrze widziane doświadczenie dydaktyczne. 

 
Tematyka prac badawczych kandydata będzie dotyczyć wytwarzania nowych materiałów 
funkcjonalnych oraz wykonywania analiz ich właściwości strukturalnych, elektrycznych, 
elektrokatalitycznych i optycznych. Do obowiązków asystenta badawczo-dydaktycznego będzie 
należało przygotowywanie 
i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim i (w razie potrzeby) angielskim 
oraz aktywne zabieganie o uzyskiwanie środków na prowadzenie badań poprzez aplikowanie o granty 
badawcze. 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego jest zobowiązany złożyć 
następujące dokumenty: 

1. podanie skierowane do Rektora 
2. CV i list motywacyjny 
3. kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora 

UKW 
4. zdjęcie 
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5. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizyka lub chemia, lub 

inżynieria materiałowa 
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 UKW 

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 UKW 

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 UKW 

11. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, wg wzoru na str. 3 

 
III. TERMINY 
Dokumenty należy złożyć w Instytucie Fizyki, Aleja Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz 
w terminie do 15.07.2021 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu w 14 dni od wymienionej daty. 
Przewidywane zatrudnienie: 01.10.2021 r.  
 
Instytut Fizyki zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do 
powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu jedynie wybranego kandydata. 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 
Złożone dokumenty zostaną odesłane kandydatom w terminie dwóch tygodni od rozstrzygnięcia 
konkursu. 
Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 
 
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  
 
 
 Dyrektor Instytutu Fizyki 
 

 

 

 

 



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)

mailto:iod@ukw.edu.pl


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 dyrektywy 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 art. 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. 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.  
 

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 

 
 


