
Formularz zgłoszeniowy na stronę MNiSzW 

(język polski) 

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Matematyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

MIASTO: Bydgoszcz 

STANOWISKO: asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Matematyka 

DATA OGŁOSZENIA:  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 stycznia 2019 

LINK DO STRONY: www.ukw.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: algebra, teoria pierścieni, teoria liczb 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki 

i Techniki. Od kandydatów oczekuje się posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych z 

matematyki. Kandydat winien posiadać wiedzę, popartą publikacjami naukowymi, z zakresu teorii 

pierścieni i teorii liczb. 

Kandydat powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne. Oprócz działalności badawczej, 

zatrudniona osoba będzie miała obowiązek brania udziału w procesie dydaktycznym prowadzonym przez 

Instytut Matematyki. 

 

Wymagane dokumenty:  

 wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta; 

 naukowe curriculum vitae i kwestionariusz osobowy; 

 wykaz publikacji;  

 informacja o udziale w konferencjach naukowych z referatem; 

 uwierzytelniona kopia dyplomu magistra matematyki; 

 informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  

 oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym 

            miejscem pracy; 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 



         Miejsce składania dokumentów:  

         Sekretariat Instytutu Matematyki, pl. Weyssenhoffa 11, pok.107, 85-072 Bydgoszcz. 

 

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

          b) Wybór kandydata nastąpi po rozmowie kwalifikacyjnej.  

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 

jedynie wybranego kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z 

odrzuceniem jego oferty. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy na stronę MNiSzW 

(język angielski) 

INSTITUTION: Institute of Mathematics, Kazimierz Wielki University 

CITY: Bydgoszcz 

POSITION: assistant 

DISCIPLINE: Mathematics 

POSTED:  

EXPIRES: 28 January 2019 

WEBSITE: www.ukw.edu.pl 

KEY WORDS: algebra, ring theory, number theory 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  

The competition concerns the position of an assistant at the Institute of Mathematics of 

the Faculty of Mathematics, Physics and Technology. Candidates are expected to have a 

Master degree in mathematics. The candidate should have knowledge, supported by scientific 

publications, in the field of the ring theory and the number theory. 

The candidate should have didactic experience. In addition to the research activity, the 

employed person will be required to take part in the teaching process conducted by the 

Institute of Mathematics.  

 

Required documents: 

 application for employment as an assistant; 

 scientific curriculum vitae and personal questionnaire; 

 list of publications; 

 information about participation in scientific conferences with a lecture; 

 a certified copy of the master's degree in mathematics; 

 information on scientific, didactic and organizational achievements; 

 the candidate's statement that the Kazimierz Wielki University  will be its 

            primary place of work; 



 consent to the processing of personal data. 

 

Place of submission of documents: 

           Secretariat of the Institute of Mathematics, pl. Weyssenhoffa 11,  room 107, 85-072 

           Bydgoszcz. 

 

           a) Documents submitted or sent after the submission deadline will not be taken into a 

               account. 

           b) The candidate will be selected after the interview. 

 

The Faculty of Mathematics, Physics and Technology of the UKW reserves the right to 

contact only selected candidates and the right to notify about the decision made on the 

settlement of the selected candidate only. Failure to inform the candidate about the results of 

the competition is tantamount to rejecting his offer. We reserve the right to terminate the 

competition without giving a reason. 

 


