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Dyrektor Instytutu Geografii za zgodą Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w zakresie dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku (IG/W/2020/20) na podstawie umowy o pracę w
wymiarze pełnego etatu.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/2018/2019 Senatu UKW z dnia 25 kwietnia
2019 r.).
MIASTO: Bydgoszcz
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Instytut Geografii
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, profesor uczelni
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o Ziemi i środowisku
DATA OGŁOSZENIA: 20 marca 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 kwietnia 2020 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 14 dni po zakończeniu konkursu
LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/
http://www.geografia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_geografii/
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Sekretariat Instytutu Geografii, Plac Kościeleckich 8,
85-033 Bydgoszcz.
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOWI: posiadanie tytułu zawodowego doktora
habilitowanego lub doktora;
udokumentowanego znaczącego dorobku badań naukowych
prowadzonych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku; wykazanie współpracy przynajmniej z jednym
zagranicznym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym lub badawczym (np. umowa o pracę, staż
długoterminowy, list polecający).
NIEZBĘDNE DOKUMENTY: kandydat ubiegający się o stanowisko profesora uczelni zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku – podanie do JM Rektora.
2. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu geografii.
3. Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie geografii / nauk o Ziemi i środowisku
4. CV z przedstawieniem kwalifikacji oraz informacji na temat dotychczasowych osiągnięć
(wyszczególnionych w sposób pozwalający na dokonanie oceny zgodnie z § 104, punkt 1.1.
Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).
5. Informacja o znajomości języków obcych.
6. Wykaz opublikowanego dorobku naukowego.
7. Trzy fotografie.
8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)
9. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie

podstawowym miejscem pracy kandydata.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji innych niż wymienione w art. 22 1 § 1 i 3
k.p.
11. Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie
fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

•
•
•
•

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane. O ważności
nadesłania decyduje data stempla pocztowego.
Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie
z zarządzeniem Rektora UKW i Statutem UKW.
Instytut Geografii zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, pracownik badawczo-dydaktyczny, dziedzina nauk
ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku.
OPIS: konkurs na stanowisko profesora uczelni, pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze
Geografii Krajobrazu Instytutu Geografii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
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The director of the Institute of Geography, with the consent of the Rector of the Kazimierz Wielki
University in Bydgoszcz, announces an open competition for the position of Associate Professor in the
group of research and teaching staff in the discipline of Earth and Environment science (IG / W /
2020/20) on the basis of a full-time position.
The competition is addressed to candidates who meet the conditions set out in the Act of 20.07.2018
Law on Higher Education and Science (Journal of Laws, item 1668, as amended) and the Statute of the
Kazimierz Wielki University (Annex No. 1 to the Resolution). No. 87/2018/2019 of the UKW Senate
of 25 April 2019).
CITY: Bydgoszcz
INSTITUTION: Kazimierz Wielki University
ORGANIZATIONAL UNIT: Institute of Geography
POSITION: research and teaching, associate professor
SCIENTIFIC DISCIPLINE: Earth and environmental sciences
NOTICE DATE: March 20, 2020
DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: until April 20, 2020.
COMPETITION DEADLINE: up to 14 days after the end of the competition
LINK TO THE WEBSITE: http://www.ukw.edu.pl/
http://www.geografia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_geografii/
PLACE OF SUBMISSION OF DOCUMENTS: Secretariat of the Institute of Geography, Plac
Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz.
CANDIDATE REQUIREMENTS: possession of the professional title of habilitated doctor or doctor;
documented significant academic achievements in the field of Environmental Sciences; documented
cooperation with at least one foreign research and/ or teaching center (e.g. employment contract, longterm internship, letter of recommendation).

NECESSARY DOCUMENTS: a candidate applying for the position of Associate Professor is required
to submit the following documents:
1. Application for employment - application to JM Rector.
2. Diploma or transcript of the master's degree in geography.
3. Diploma of obtaining a doctoral degree in geography / Earth and environmental sciences
4. CV with presentation of qualifications and information on previous achievements (detailed in a
manner enabling assessment in accordance with § 104, point 1.1 of the Statute of the University of
Kazimierz Wielki in Bydgoszcz).
5. Information about foreign languages.
6. List of published scientific achievements.
7. Three photographs.
8. Declaration on compliance with the requirements set out in the Act of 20.07.2018 Law on Higher
Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668, as amended)
9. Declaration confirming that the University of Casimir the Great will be the primary workplace
of the candidate.
10. Declaration of consent to the processing of personal data for the purposes necessary to carry
out the recruitment process other than listed in art. 221 § 1 and 3 of the Code of Criminal Procedure
11. The submitted documents should bear a criminal awareness clause for giving false testimony
in accordance with art. 233 § 1 of the Penal Code.
•
•
•

Documents submitted or sent after the submission deadline will not be considered. The date of
the postmark determines the validity of the sending.
On the basis of the documents provided, the selection board will make a selection in accordance
with the ordinance of the UKW Rector and the UKW Statute.
The Institute of Geography reserves the right to cancel the competition for any reason.

•

Winning the competition does not guarantee employment.

KEYWORDS: associate professor, research and teaching employee, field of natural sciences, scientific
discipline: earth and environmental sciences.
DESCRIPTION: competition for the position of Associate Professor, research and teaching employee
at the Department of Landscape Geography of the Institute of Geography at the Kazimierz Wielki
University in Bydgoszcz.

