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Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza 
ambitnych, „młodych naukowców” zgodnie z definicją określoną w art. 360 ust. 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 
2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655) do aplikowania o zatrudnienie 
na stanowisku adiunkta na etacie naukowym w ramach realizacji projektu Regionalna 
Inicjatywa Doskonałości na okres 24 miesięcy. 
 
OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI): 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz 
następujące kryteria kwalifikacyjne: 
- stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii lub ekologii, 
- dobra znajomość języka angielskiego, 
- udokumentowane, znaczące międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu prac 
badawczych z dziedziny nauk przyrodniczych potwierdzone artykułami naukowymi poziomie 
punktacji IF>1.5, 
- specjalizacja w zakresie hydrobiologii lub ekotoksykologii ekosystemów wodnych i usług 
ekosystemowych,  
- dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, co da szybkie rezultaty w postaci publikowalnych 
wyników, 
- praktyka w prowadzeniu badań terenowych, 
- gotowość do realizacji zadań naukowych wynikających z realizacji projektu Regionalna 
Inicjatywa Doskonałości, 
- posiadanie predyspozycji do pracy badawczej, umiejętności pracy w zespole oraz zdolności 
organizacyjne; 
- pełna dyspozycyjność obejmującą gotowość do odbywania zagranicznych staży, prezentacji 
wyników na międzynarodowych konferencjach, itp. 
 
Zakłada się możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. 



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

1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do Rektora; 
2. Dyplom doktora nauk biologicznych, ewentualnie uwierzytelniona kopia dyplomu 

uzyskania stosownych stopni naukowych; 
3. Stosowne dokumenty, dyplomy, certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów z 

zakresu opisywanych wymagań; 
4. Naukowe Curriculum Vitae i list motywacyjny; 
5. Kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 
6. Zdjęcie 
7. Kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy 
8. 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. 

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. Wykaz opublikowanego dorobku naukowego potwierdzony wydrukiem z bazy Web of 
Science lub Scopus; 

12. Inne dokumenty istotne zdaniem kandydata z punktu widzenia warunków konkursu 
zatrudnienia; 

13. Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą świadomości o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 art. 1 
Kodeksu Karnego. 

 
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. Wygranie konkursu nie 
gwarantuje zatrudnienia. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą 
brane pod uwagę. O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego. 
 
MIEJSCE SKŁADANIA: 
Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych, Al. Ossolińskich 12, 1 piętro, pokój 
nr 101, 85-093 Bydgoszcz. 
 

Dziekan  
Wydział Nauk Biologicznych 

 
prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

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 50 lat po jej ustaniu (podstawa 
prawna – art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), 

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 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 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. 

 

............................................. 

(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) 

 


