
 
 

Dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów 

ogłasza konkurs na:  

stanowisko asystenta dydaktycznego 

  

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Komunikacji 

Społecznej i Mediów  

MIASTO: Bydgoszcz   

STANOWISKO: asystent dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach 

DATA OGŁOSZENIA: 24.06.2021  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26.07.2021 

TERMIN ROZWIĄZANIA KONKURSU: 02.08.2021 

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

  

SŁOWA KLUCZOWE: groznawstwo  

  

 

OPIS (stanowisko, wymagania, dokumenty):   

Stanowisko asystenta dydaktycznego, pełen etat.    

  

 

Wymagania stawiane kandydatom:   

(1) Tytuł zawodowy magistra. 

(2) Doświadczenie w kształceniu studentów na kierunkach związanych z produkcją gier. 

(3) Biegła znajomość języka angielskiego. 

 

 

 

 



 

Wymagane dokumenty:    

1) podanie skierowane do Rektora UKW;  

2) CV i list motywacyjny; 

3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora 

UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.; 

4) zdjęcie;  

5) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra; 

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 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 UKW 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 UKW z dnia 14 czerwca 2019 r. 

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych 

do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymienionego w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu 

postepowania karnego. 
  

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć/przesłać na adres:   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego   

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów 

ul. K. Szymanowskiego 3, 

85-074 Bydgoszcz 

  

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.   

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

Przewidywane zatrudnienie: od 1 października 2021 r. 

 

 
Dyrektor Instytutu 

        Dr hab. Radosław Sajna, prof. ucz. 


