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85-796 Bydgoszcz 

FORMULARZ OGŁOSZENIA 
POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

ZAKŁAD ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 

STANOWISKO PROFESOR / PROFESOR UCZELNI 

DYSCYPLINA NAUKOWA Architektura i urbanistyka 

DATA OGŁOSZENIA 04.07.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.08.2019 

LINK DO STRONY JEDNOSTKI http://www.wbaiis.utp.edu.pl/ 

SŁOWA KLUCZOWE Architektura, urbanistyka 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie architektury i 
urbanistyki, znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 
przypadku cudzoziemców konieczna jest znajomość języka polskiego w 
mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze 
studentami. 

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: 

−  posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie 
architektura i urbanistyka 

−  wykaz udokumentowanych publikacjami naukowymi badań z dyscypliny nauki architektura i urbanistyka 

− posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu architektury i 
urbanistyki, 

− w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu 
umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami. 

 
WYKAZ WYMAGANYCH 
DOKUMENTÓW 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 
2) cv kandydata,  
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,  
4) życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć, 
5) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz 

osiągnięć w rozwoju kadry, 
6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. 

ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 j.t.), 

7) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. 
J. Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem 
zatrudnienia kandydata, 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP 
danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i 
przyszłych rekrutacji. 
oświadczenie o niekaralności. 

Dokumenty należy składać:  osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP 
w Bydgoszczy,  
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,  
telefon: (52) 340-85-00, 
e-mail:  dzwbiis@utp.edu.pl 

http://www.wbaiis.utp.edu.pl/
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Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego 
ogłoszenia. Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone. 
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. 
Część informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich  
w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@utp.edu.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

1. dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu 
zawarcia umowy,  

2. przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, 
wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody, 

4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy lub czas 
określony w oświadczeniu zgody, 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania, 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, 

7. podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracy. Konsekwencją niepodania danych 
jest wykluczenie z rekrutacji. 

8. podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki 
prowadzonej bieżąco rekrutacji.  

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania.  

Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 


