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Dyrektor Instytutu Geografii za zgodą Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (IG/W/2022/32) 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.).
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
MIASTO: Bydgoszcz
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o Ziemi i środowisku
DATA OGŁOSZENIA: 21 czerwca 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22 lipca 2022 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE: do 14 dni po zakończenia konkursu
ZATRUDNIENIE: od 1 października 2022
LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/
http://www.geografia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_geografii/
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, pracownik badawczo-dydaktyczny, dziedzina nauk ścisłych
i przyrodniczych, dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku.
OPIS: stanowisko asystenta w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii, pełen etat,
prowadzenie badań w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku.
WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM:

1) Ukończenie studiów magisterskich.
2) Udokumentowany dorobek naukowy w postaci min. 5 opublikowanych prac w zakresie
badań środowiska wodnego w renomowanych czasopismach naukowych:
a) wymienionych w Komunikacie MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,
b) posiadających wartość współczynnika wpływu Impact Factor powyżej 2.0 w roku
wydania pracy.
2) Doświadczenie w kształceniu uczniów/studentów.
3) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego udokumentowana stosownym
certyfikatem i/lub publikacjami w j. angielskim.
NIEZBĘDNE DOKUMENTY: kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:

1) podanie skierowane do Rektora UKW;
2) CV;
3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019
Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.;
4) zdjęcie;
5) dokumenty potwierdzające powyższe wymagania stawiane kandydatom;
6) 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.;
7) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o
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szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.;
8) 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 znajdują się w
formie załącznika (ostatnie strony ogłoszenia).
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 przepisami
obowiązującymi na uczelni. Instytut Geografii zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez
podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Sekretariat Instytutu Geografii, Plac Kościeleckich 8, 85-033
Bydgoszcz.
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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 assistant in the group of
research and teaching staff in the discipline of Earth and related environmental sciences
(IG/W/2022/32) 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).

INSTITUTION: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute Geography: Bydgoszcz
POSITION: Assistant
DISCIPLINE: Earth and related environmental sciences
POSTED: 21.06.2022
EXPIRES: 22.07.2022
POSITION TO BE ANNOUNCED: up to 14 days after the end of the competition
WEBSITE: http://www.ukw.edu.pl/
http://www.geografia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut geografii/

KEYWORDS: assistant, research and teaching worker, field of exact and natural sciences,
scientific discipline: Earth and related environmental sciences.
DESCRIPTION position of an assistant at the Department of Waterway Revitalization of the
Institute of Geography, full-time position, conducting research in the discipline of Earth and
related environmental sciences.
Requirements for candidates:
1) Graduation from master's studies field of exact and natural sciences.
2) Documented scientific achievements in the form of min. 5 published papers in the field of
aquatic environment research in scientific journals:
a) listed in the Communication of the Ministry of Science and Higher Education of
December 1, 2021 on the list of scientific journals and reviewed materials from
international conferences,
b) with an Impact Factor value above 2.0 in the year of publication.
3) Experience in educating students.
4) Fluency in English documented by a relevant certificate and / or publications in English.
Fluency in Polish is not required.
Required documents:
1) an application addressed to the Rector of the UKW;
2) CV;
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 requirements for candidates;
6) a statement that in the event of employment, the UKW will be the primary place of work of
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the academic teacher, on the template constituting Annex 2 to Regulation No. 43/2018/2019 of
the UKW Rector of 14 June 2019;
7) 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;
8) 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.
Applications that do not meet the formal requirements will not be considered. Documents
submitted or sent after the submission deadline will not be considered. On the basis of the
documents provided, the selection board will make the selection in accordance with the
regulations in force at the university. The Institute of Geography reserves the right to cancel the
competition without giving any reason. Winning the competition does not guarantee employment.
Documents should be submitted / sent to the following address: Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego, Secretariat of the Institute of Geography, Plac Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz.
The annexes (in Polish) needed to apply.

