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SŁOWA KLUCZOWE: profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca; 

socjoterapia, psychoedukacja, badania stosowane, naukowa i dydaktyczna współpraca 

krajowa i międzynarodowa 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dydaktycznego powinni 

spełniać warunki określone w  Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania: 

1. Stopień doktora nauk humanistycznych / społecznych w dyscyplinie pedagogika 

2. Dorobek naukowy w postaci artykułów opublikowanych w czasopismach z listy MNiSW, 

w tym mających 10 i więcej punktów do roku 2020, redakcji monografii, rozdziałów w 

monografiach wydawanych w różnych wydawnictwach a dotyczący profilaktyki 

uzależnień, zwłaszcza selektywnej i wskazującej, w tym opartej na podejściu Evidence 

Based Prevention i koncepcji resilience 

3. Kierowanie i/lub udział w projektach badawczych i/lub badawczo-wdrożeniowych 

finansowanych przez instytucje państwowe, w tym finansowane w trybie konkursowym, 

realizowanych w kraju i/lub we współpracy międzynarodowej 

4. Doświadczenie w prowadzeniu badań stosowanych we współpracy ze szkołami i lub 

jednostkami samorządowymi kierującymi edukacją, w tym potwierdzone wdrożeniem ich 

efektów w praktyce 



5. Kwalifikacje do prowadzenia grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla osób dorosłych z 

zakresu rozwoju osobistego, w nurcie psychologii humanistycznej i doświadczenie w tym 

zakresie. Pożądane rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.   

6. Kwalifikacje do pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka. Pożądane 

świadectwo ukończenia formy doskonalenia zawodowego nadającego kwalifikacje 

socjoterapeuty. 

7. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w kraju i za granicą w 

kontakcie bezpośrednim i/lub on-line z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i 

wskazującej, projektowania i ewaluacji oddziaływań profilaktycznych, treningów i 

warsztatów służących rozwijaniu kompetencji  interpersonalnych 

8. Doświadczenie praktyczne w zakresie współpracy z kadrą pedagogiczną instytucji 

oświatowych na rzecz dzieci i młodzieży. 

9. Zatrudnienie jako nauczyciel akademicki w pełnym wymiarze czasu pracy od co najmniej 

5 lat oraz legitymowanie się dodatkowymi szkoleniami podnoszącymi kompetencje 

dydaktyczne. 

10. Współautorstwo kierunku studiów 

11. Opieka nad działalnością studencką nie wynikającą z planu studiów oraz doświadczenie w 

pełnieniu funkcji opiekuna roku   

Wymagane dokumenty:  

1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego skierowane do 

J.M. Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),  

2. Odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego; 

3. Zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie wymagań 

konkursowych;  

4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;  

5. Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone 

w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym 

wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną 

(upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych 



w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni 

praw publicznych;  

6. Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.  

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć/przesłać na adres:  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

Sekretariat Wydziału Pedagogiki  

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 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.  

Dziekan  zastrzega sobie unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. 


