Dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów
ogłasza konkurs na:
stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Komunikacji
Społecznej i Mediów
MIASTO: Bydgoszcz
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach
DATA OGŁOSZENIA: 24.11.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.12.2021
TERMIN ROZWIĄZANIA KONKURSU: 14.01.2022
LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, badanie gier, technologie informacyjne
OPIS (stanowisko, wymagania, dokumenty):
Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badania Gier i Technologii
Informacyjnych, pełen etat.
Wymagania stawiane kandydatom:
(1) Stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych.
(2) Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i
mediach, zwłaszcza w zakresie badań nad nowymi mediami, w tym grami i
technologiami informacyjnymi.
(3) Doświadczenie w kształceniu studentów.
(4) Biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana stosownym certyfikatem
i/lub publikacjami w j. angielskim.

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 stopnia naukowego doktora;
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.

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: 1 marca 2022 r.

Dyrektor Instytutu

dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. uczelni

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 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:

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
MIASTO: Bydgoszcz
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach
DATA OGŁOSZENIA: 24.11.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.12.2021
LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, badanie gier, technologie informacyjne
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badania Gier i Technologii
Informacyjnych, pełen etat.
Wymagania stawiane kandydatom:
(1) Stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych.
(2) Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i
mediach, zwłaszcza w zakresie badań nad nowymi mediami, w tym grami i
technologiami informacyjnymi.
(3) Doświadczenie w kształceniu studentów.
(4) Biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana stosownym certyfikatem
i/lub publikacjami w j. angielskim.
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 stopnia naukowego doktora;
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.
Dokumenty konkursowe należy złożyć/przesłać na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3, 85074 Bydgoszcz

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.
Przewidywane zatrudnienie: 1 marca 2022 r.

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: Kazimierz Wielki University
CITY: Bydgoszcz, Poland
POSITION: assistant professor
DISCIPLINE: communication and media
POSTED: 24.11.2021
EXPIRES: 24.12.2021
WEBSITE: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy KEY
WORDS: new media, game studies, information technologies
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Requirements for candidates:
(1) PhD in social or human sciences.
(2) Documented scientific achievements in the discipline of communication and media, in the
field of research on new media, including games studies and information technologies.
(3) Experience in teaching students.
(4) Fluency in English documented by a relevant certificate and / or publications in English.
Required documents:
1) an application addressed to the Rector of the UKW;
2) CV and cover letter;
3) a personal questionnaire, constituting Annex No. 1 to Regulation No. 43/2018/2019 of the
Rector of the UKW of June 14, 2019;
4) a photo;
5) document confirming the doctor's degree;
6) copies of employment certificates from completed employment relationships;
7) a statement that in the event of employment, the UKW will be the primary place of work of
the academic teacher, on the template constituting Annex 2 to Regulation No.
43/2018/2019 of the UKW Rector of 14 June 2019;
8) documents confirming the fulfillment of additional requirements specified in the
competition announcement;
9) statement on meeting the requirements of art. 113 of the Act of 20 July 2019 Law on
Higher Education and Science, on the template constituting Annex 3 to Regulation No.
43/2018/2019 of the Rector of the UKW of 14 June 2019;
10)
statement on the awareness of criminal liability related to the confirmation of untruth
(Article 233 of the Penal Code) on the template constituting Annex 4 to the ordinance No.
43/2018/2019 of the Rector of the UKW of 14 June 2019.
Documents should be submitted / sent to the following address:
Kazimierz Wielki University
Institute of Social Communication and Media ul.
K. Szymanowskiego 3,
85-074 Bydgoszcz
Applications that do not meet the formal requirements will not be considered.
Documents submitted or sent after the submission deadline will not be considered. Expected
employment: March 1, 2022.

