
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej 

MIASTO: Bydgoszcz 

STANOWISKO: profesor zwyczajny lub  profesor uczelni  

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej   

DATA OGŁOSZENIA: 12.05.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 13 czerwiec 2022 r. 

 

PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE: 01.10.2022 r. 

LINK DO STRONY: www.ukw.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:  profesor, UKW, IKF, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu 

OPIS: konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora uczelni w Instytucie 

Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Kandydat powinien być 

samodzielnym pracownikiem naukowym w stopniu doktora habilitowanego lub profesorem 

zwyczajnym w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu. 

Znacząca część dorobku naukowego powinna być związana z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej. 

Wymagana specjalność: teoria i metodyka wychowania fizycznego, pedagogika. 

Minimalna ilość punktów 200 MEiN związanych tematycznie z wymaganą specjalnością oraz 

przynajmniej trzy monografie. 

Od kandydata wymagane jest doświadczenie pedagogiczne i związane z tym prace naukowe 

dotyczące szkolnych programów nauczania oraz dorobek badawczo-wdrożeniowy w zakresie nauk 

o kulturze fizycznej i edukacji w szczególności związany z obszarem pracy dydaktycznej. 

Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzi w ramach projektowania programów edukacyjnych. . 

Doświadczenie kierownicze w środowisku akademickim oraz  pedagogiczne w pracy ze studentami 

minimum 15 lat. 

Autor lub współautor projektów badawczych i wdrożeniowych w dyscyplinie o kulturze fizycznej.  

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY: 

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora uczelni jest 

zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

 

1. Podanie skierowane do JM Rektora. 



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 pacy 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 2019r. 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. 

 

Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 

Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego 

lub równoważnego, uzyskane za granicą, powinny spełniać wymogi równoważności określone w 

art. 326, art.327 lub art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

w szczególności w chwili składania dokumentów postępowanie nostryfikacyjne kandydata powinno 

być zakończone. 

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

nadesłania decyduje data stempla pocztowego. 

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. 

MIEJSCE SKŁADANIA: 

Sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej,  ul Sportowa 2, 

85-091 Bydgoszcz 

 

 



ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH KANDYDATA NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO LUB PROFESORA 

UCZELNI 

Ogólne informacje:  

1) stopnie naukowe;  

2) imię i nazwisko;  

3) data i miejsce urodzenia;  

4) rok ukończenia studiów wyższych, uczelnia, wydział;  

5) rok uzyskania stopnia naukowego doktora, instytucja naukowa, wydział;  

6) rok uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, instytucja naukowa, wydział;  

2. Wyjazdy zagraniczne (kraj, instytucja, cel wyjazdu, okres trwania):  

1) staże naukowe, wykłady, misje;  

2) udział w konferencjach.  

3. Dorobek naukowy:  

1) liczba publikacji których Kandydat jest autorem lub współautorem (z podziałem na przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego). Wartość IF i punktową dorobku naukowego lub 

artystycznego należy wykazać uwzględniając punktację w roku opublikowania pracy lub upowszechnienia dzieła artystycznego. Zestawienie liczbowe dorobku naukowego lub artystycznego 

należy przedstawić w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu);  

2) łączna wartość IF opublikowanych prac (z roku opublikowania);  

3) informacja o łącznej liczbie cytowań prac według bazy Web of Science;  

4) wykaz najważniejszych prac naukowych lub artystycznych opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego;  

5) działalność popularyzująca naukę, działalność artystyczna, dorobek w zakresie upowszechniania osiągnięć naukowych (wdrożenia, patenty), współpraca z regionem (maksymalnie 5 

pozycji);  

6) współpraca naukowa z zagranicą (forma, zakres, osiągnięcia);  

7) wykaz projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których Kandydat pełnił bądź pełni funkcję kierownika projektu.  

4. Działalność dydaktyczna:  

1) autorstwo bądź współautorstwo podręczników i skryptów;  

2) informacja o przygotowanych i aktualnie prowadzonych wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, seminariach (ze wskazaniem zajęć realizowanych w języku obcym);  

3) wynik ewaluacji tj. ocena działalności dydaktycznej przez studentów i/lub doktorantów.  

5. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej:  

1) informacja o udziale w otwartych lub zakończonych przewodach doktorskich i wypromowanych doktorach;  

2) liczba recenzji prac doktorskich;  

3) liczba recenzji w postępowaniu habilitacyjnym;  

4) udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

6. Działalność organizacyjna:  



1) organizacja konferencji naukowych, sympozjów i szkoleń lub udział w komitetach naukowych konferencji;  

2) udział w pracach ciał kolegialnych Uniwersytetu, komisjach uczelnianych, rektorskich, senackich, wydziałowych, zespołach;  

3) udział w kolegiach redakcyjnych polskich lub zagranicznych czasopism naukowych;  

4) funkcje pełnione z wyboru w towarzystwach i organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych);  

5) inne formy działalności organizacyjnej.  

7. Nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania).  

8. Inne ważne informacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESTAWIENIE DOROBKU NAUKOWEGO/ARTYSTYCZNEGO (załącznik do Regulaminu) - dot. kandydatów na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora uczelni 

 

LP 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

habilitowanego 

Po uzyskaniem stopnia doktora 

habilitowanego 

 

RAZEM 

indywidualne zespołowe razem indywidualne zespołowe razem 

liczba 

prac 

suma 

pkt 

liczba 

prac 

suma 

pkt 

liczba 

prac 

suma 

pkt 

liczba 

prac 

suma 

pkt 

liczba 

prac 

suma 

pkt 

liczba 

prac 

suma 

pkt 

liczba 

prac 

suma 

pkt 

1. Prace w czasopismach 

wymienionych w Journal 

Citation Reports (JCR) 

              

2. Prace wyróżnione w bazie 

European Reference Index 

for the Humanities (ERIH) 

              

3. Prace opublikowane w 

czasopismach nie 

posiadających 

współczynnika IF 

              

4. Publikacje w 

recenzowanych 

materiałach z konf. 

Międzynarodowych 

uwzględnionych w Web of 

Science 

              

5. Monografie, podręczniki i 

rozdziały w monografiach 

              

6. Razem pozycja (1-5)                

7. Liczba cytowań wg Web 

of Science1 
XXX XXX XXX XXX XXX  XXXX XXXX XXXX XXX XXXX  XXXX  

8. Działalność artystyczna               

9. Zgłoszenia patentowe               

10. Patenty               

11. Komunikaty zjazdowe  
 

XXX

X 
 

XXX

X 
 

XXX

X 
 XXXX  

XXX

X 
 XXXX  XXXX 

12. Skrypty dydaktyczne  
 

XXX

X 
 

XXX

X 
 

XXX

X 
 XXXX  

XXX

X 
 XXXX  XXXX 

13. Artykuły 

popularnonaukowe  
 

XXX

X 
 

XXX

X 
 

XXX

X 
 XXXX  

XXX

X 
 XXXX  XXXX 

 


