
 
 

Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej za zgodą Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników 

badawczo-dydaktycznych w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa na podstawie 

umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają 

warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. 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 2019r.). 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Inżynierii 

Materiałowej 

MIASTO: Bydgoszcz 

STANOWISKO: asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Materiałów 

Konstrukcyjnych i Biomateriałów 

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa 

DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2022 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.08.2022 

ROZSTRZYGNIĘCIE: do 14 dni po zakończeniu konkursu 

ZATRUDNIENIE: od 01 październik 2022 

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy 

https://inzynieriamaterialowa.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_inzynierii_materialowej/ 

SŁOWA KLUCZOWE : asystent, pracownik badawczo-dydaktyczny, inżynieria, 

technologia drewna, materiały, surowce i materiały naturalne (roślinne), włókna naturalne, 

tworzywa drzewne, kompozyty drzewno-polimerowe. 

WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM: 

1. Kandydat powinien posiadać tytuł magistra lub magistra inżyniera, preferowani są 

absolwenci kierunków takich jak: inżynieria techniczno-informatyczna, technologia 

drewna , inżynieria materiałowa. Jeśli kandydat posiada tytuł zawodowy magistra lub 

magistra inżyniera innego kierunku, to w postępowaniu konkursowym uwzględniona 

zostanie udokumentowana wiedza i umiejętności opisane w punkcie 2. 

2. Wiedza i umiejętności w przynajmniej podstawowe z poniższych zakresów: 

- znajomość zagadnień dotyczących właściwości surowców i materiałów naturalnych 

(roślinnych) lub zawierających surowce roślinne np. drewno, włókna naturalne, 

tworzywa drzewne, kompozyty drzewno-polimerowe itd., ich zastosowania oraz 

przetwórstwa, 

- znajomość zagadnień z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych, 

- doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, w zakresie właściwości fizycznych  

i mechanicznych materiałów naturalnych i kompozytowych (nabyte np. w ramach 

realizacji pracy magisterskiej), 

3. znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

4. podstawowa znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pisanie prac naukowych 

http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
https://inzynieriamaterialowa.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_inzynierii_materialowej/


 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW; 

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. kopia 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 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 2019 r. 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.; 

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 

§ 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego. 

 

 

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 

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

Instytut Inżynierii Materiałowej zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu bez podania 

przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

Instytut Inżynierii Materiałowej 

Sekretariat bud.B pok.33 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

 

 



 
 

The Director of the Institute of Materials Engineering, with the consent of the Rector of the 

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, announces an open competition for the full-time 

position of assistant in the group of research and teaching staff in the materials engineering 

discipline. 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 of Materials 

Engineering   

POSITION: Assistant Department of Construction Materials and Biomaterials 

DISCIPLINE: materials engineering 

POSTED: 01.07.2022 

EXPIRES: 02.08.2022 

POSITION TO BE ANNOUNCED: up to 14 days after the end of the competition 

EMPLOYMENT: 01.10.2022 

WEBSITE: http://www.ukw.edu.pl/ 

https://inzynieriamaterialowa.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_inzynierii_materialowej/ 

KEYWORDS: assistant, research and teaching worker, engineering, wood technology, 

materials, raw and natural (plant origin) materials, natural fibers, wood plastics, wood-

polymer composites. 

Requirements for candidates: 

1. The candidate should have a master's or master's degree in engineering, preference is 

given to graduates of such faculties as: technical and information engineering, wood 

technology, materials engineering. If the candidate holds a master's or master's degree 

in engineering of another direction, the documented knowledge and skills described in 

point 2 will be taken into account in the competition procedure. 

2. Knowledge and skills of at least the following basic areas: 

- properties of raw and natural (plant origin) materials or materials containing plant 

origin raw additions, e.g. wood, natural fibers, wood plastics, wood-polymer 

composites, etc., their application and processing, 

- polymer and plastics processing, 

- experience in conducting research work in the field of physical properties  

and mechanical natural and composite materials (acquired, for example, as part of a 

master's thesis), 

3. Knowledge of the Polish language, enabling conducting didactic classes, 

4. Basic knowledge of English, enabling writing scientific papers 

 

 

http://www.ukw.edu.pl/
https://inzynieriamaterialowa.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_inzynierii_materialowej/


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 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. 43/2018/2019of 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. 

The Institute of Materials Engineering 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 Materials Engineering,  

Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz. 

The annexes (in Polish) needed to apply 

 

  



 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 43/2018/2019 

Rektora UKW 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

 
KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

............................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

3. Dane kontaktowe ………..…………………………………………..…… tel. …………………………………………….………. 

4. Wykształcenie  

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……… 
 (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 
 

5. Wykształcenie uzupełniające/kwalifikacje zawodowe 

………………………………………………………….…………….……….…………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej 
trwania) 
 

 

 

 

 



 

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: 

Okres zatrudnienia 

             od                             do 
Nazwa  

pracodawcy 

Stanowisko 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 3 są zgodne z dowodem osobistym seria 

...............................  nr ................................. wydanym przez ................................................... dnia 

...................................... lub innym dowodem tożsamości …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

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: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 
Bydgoszcz; 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, 

2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest art. 
221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.  

3) Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom, 

4) nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE), 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia 
umowy o pracę zwrócone Pani/Panu lub zniszczone, 

6) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

8) podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.  

 

9) nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją: 

 

 
................................................................                          ......................................................................... 

 (miejscowość i data)                     (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 43/2018/2019 

Rektora UKW 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia …….. 

 

……………………….. 

Imię Nazwisko 

 

 

 

Oświadczenie  

osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego 

 

 

 

 

Oświadczam, że w razie zatrudnienia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

Uniwersytet będzie podstawowym/dodatkowym* miejscem pracy nauczyciela 

akademickiego 

 

 

 
                                                                                                                          ………………………….. 

 

                                                                                                                      podpis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 43/2018/2019 

Rektora UKW 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia …….. 

 

……………………… 

Imię Nazwisko 

 

 

 

 
Oświadczenie  

osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego 

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 

2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 
 

                                                                                                      …………………………………. 

                                                                                            podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


