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SŁOWA KLUCZOWE: psychologia zdrowia, neuropsychologia, terapia 

neuropsychologiczna, psychogeriatria 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta powinni spełniać warunki 

określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz spełniać następujące wymagania: 

Wymagania stawiane kandydatom:  

(1) Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia. 

(2) Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychologii zdrowia i 

neuropsychologii (publikacje naukowe, organizacja i uczestnictwo w 

konferencjach naukowych). 

(3) Udokumentowany udział we współpracy międzynarodowej (wymiany naukowe, 

projekty badawcze). 

(4) Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w kształceniu studentów 

psychologii.  

(5) Udokumentowane kwalifikacje w zakresie psychologii zdrowia i neuropsychologii 

(szkolenia, kursy, warsztaty). 

(6) Udokumentowane doświadczenie w rehabilitacji/terapii neuropsychologicznej 

(7) Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. 

 

Wymagane dokumenty:  

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. 

 

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć/przesłać na adres:  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

Wydziału Psychologii  

Sekretariat Dziekana 

ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz  

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.  

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

Wydział zastrzega sobie unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.  

 

 

 

  



 

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) 

 


