
Dziekan  

Wydziału Nauk Biologicznych 

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZO-TECHNICZNEGO  

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

MIASTO: Bydgoszcz 

STANOWISKO: asystent badawczo-techniczny w grupie pracowników badawczych 

DYSCYPLINA: Nauki biologiczne 

DATA OGŁOSZENIA: 03.11.2020. r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.12.2020 r. 

TERMIN ROZSZTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 03.12.2020 r. – 16.12.2020 r. 

DATA ZATRUDNIENIA: nie później niż 01.03.2021 r. 

 

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

 

SŁOWA KLUCZOWE: Genetyka, genetyka populacyjna, mikrosatelity, analiza fragmentów DNA, 

sekwenator, termocyklery, izolacja DNA 

 

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do 

aplikowania o zatrudnienie w Katedrze Genetyki na stanowisku asystenta badawczo-technicznego, 

nauczyciela akademickiego w grupie  pracowników  badawczych, w ramach umowy o pracę. 

 

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI): 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące 

kryteria kwalifikacyjne: 

 

- stopień magistra, ukończone studia w zakresie biologii lub biotechnologii 

- co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy laboratoryjnej w laboratorium genetycznym, w tym 

umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych, takich jak termocykler, sekwenator, i inne, oraz 

praktyczną znajomość procedur laboratoryjnych, takich jak izolacja DNA, oczyszczanie DNA, pomiar 

jakości i ilości DNA; 

- umiejętność opracowywania wyników badań z zakresu genetyki populacyjnej i ich interpretacja 

- wiedzę i umiejętności w zakresie analizy surowych danych analizy fragmentów DNA (mikrosatelity); 

- autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach 

znajdujących się na liście Journal Citation Reports (Clarivate Analytics); 

- znajomość języka angielskiego, 

- podstawowa wiedza w zakresie procedur zamówień publicznych; 

 

 

Zakłada się możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. 

 

  



NIEZBĘDNE DOKUMENTY: 

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta badawczo-technicznego jest zobowiązany złożyć 

następujące 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) 3 zdjęcia;  

5) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego;  

6) kopie 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 (stosowne dokumenty, dyplomy, certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów z 

zakresu opisywanych wymagań, inne dokumenty istotne zdaniem kandydata z punktu widzenia 

warunków konkursu zatrudnienia); 

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) Wykaz opublikowanego dorobku naukowego potwierdzony wydrukiem z bazy Web of Science lub 

Scopus; 

12) 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 

 

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej 

z zarządzeniem Rektora UKW, konkurs może pozostać bez rozstrzygnięcia. Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania 

przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. Dokumenty złożone lub nadesłane po 

terminie składania nie będą brane pod uwagę. O ważności nadesłania decyduje data stempla 

pocztowego. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA: 

Kancelaria Główna UKW 
 

Dokumenty proszę wysłać na adres: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

Dopisek: konkurs na asystenta Wydział Nauk Biologicznych  

Ul. Chodkiewicza 30 

85-064 Bydgoszcz 

 

 

Dziekan  

Wydziału Nauk Biologicznych 

 

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni 

 

  



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: 

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

b) 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, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
nauczyciela akademickiego oraz po przyjęciu na stanowisko nauczyciela akademickiego w celu realizacji 
zatrudnienia, 

d) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, 

e) nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) oraz 
do organizacji międzynarodowych, 

f) w przypadku wybranego kandydata, który zawrze umowę o pracę z Uniwersytetem dane przetwarzane 
(przechowywane) będą przez okres trwania umowy o pracę oraz przez 10 lat po jej ustaniu (podstawa 
prawna – art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy), 

g) w przypadku pozostałych osób dane przechowywane będą przez okres trwania konkursu i dwa tygodnie 
po jego rozstrzygnięciu, 

h) podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, a po przyjęciu na stanowisko nauczyciela 
akademickiego ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, 

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

j) podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział 
w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego, 

k) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

l) decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą 
poddawane profilowaniu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

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

(imię i nazwisko kandydata) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 

oraz po przyjęciu na stanowisko nauczyciela akademickiego w celu realizacji zatrudnienia: 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….………………….. 
(data i podpis) 

 



 

Dean 

of the Faculty of Biological Sciences 

announces a competition for the position of RESEARCH AND TECHNICAL ASSISTANT  

  

 

INSTITUTION: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

CITY: Bydgoszcz 

POSITION: research and technical assistant, academic teacher in a group of research workers 

DISCIPLINE: Biological sciences 

DATE OF ANNOUNCEMENT: 03.11.2020. 

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 02.12.2020 

LINK TO THE PAGE: https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy 

 

KEY WORDS: genetics, population genetics, microsatellite markers, DNA fragment analysis, DNA 

sequencer, thermocyclers, DNA isolation 

 

 

DESCRIPTION (SUBJECT, EXPECTATIONS, REMARKS): 

The position of research and technical assistant at the Department of Genetic, Faculty of Biological 

Science, Kazimierz Wielki University (UKW), full-time. 

Candidates who meet the conditions set out in art. 113 of the Act of 20 July 2018 - Law on Higher 

Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668) and the following qualification criteria: 

 

- Master's degree, completed studies in biology or biotechnology 

- at least 10 years of laboratory work experience in a genetic laboratory, including the ability to operate 

laboratory equipment such as thermocycler, sequencer, and others, and practical knowledge of 

laboratory procedures such as DNA isolation, DNA purification, DNA quality and quantity 

measurement; 

- the ability to process research results in the field of population genetics and their interpretation 

- knowledge and skills in the field of raw data analysis, DNA fragment analysis (microsatellites); 

- authorship or co-authorship of at least 5 scientific articles published in journals included in the Journal 

Citation Reports list (Clarivate Analytics); 

- knowledge of the English language, 

- basic knowledge of public procurement procedures. 

 

Candidates may be asked to come for an interview. In such case candidates will not be reimbursed for 

travel expenses. 

 

  



NECESSARY DOCUMENTS: 

A candidate applying for the position of research and technical assistant is required to submit the 

following documents: 

1) job application for the position addressed to the Rector; 

2) CV and cover letter;  

3) personal questionnaire, constituting Annex 1 to Regulation No. 43/2018/2019 of the Rector of 

Kazimierz Wielki University of 14June 2019; 

4) 3 photos;  

5) document confirming obtaining a professional title, academic degree, academic title;  

6) copies of employment certificates from previous jobs;  

7) a statement that in the event of employment, UKW will be the primary place of work of the academic 

teacher, in accordance with Annex 2 to Regulation No. 43/2018/2019 of the Rector of  Kazimierz Wielki 

University of 14 June 2019.; 

8) documents confirming the fulfillment of additional requirements specified in the competition 

announcement (relevant documents, diplomas, certificates confirming the completion of courses in the 

scope of the described requirements, other documents relevant from the point of view of the terms of 

the employment competition); 

9) statement on meeting the requirements of art. 113 of the Act of 20 July 2019 Law on Higher Education 

and Science, in accordance with Annex 3 to Regulation No. 43/2018/2019 of the Rector of Kazimierz 

Wielki University of 14 June 2019.; 

10) statement on the awareness of criminal liability related to the attestation of an untruth (Article 233 

of the Penal Code) in accordance with Annex 4 to Regulation No. 43/2018/2019 of the Rector of 

Kazimierz Wielki University of 14 June 2019.; 

11) List of published scientific achievements confirmed by printout from the Web of Science or Scopus 

database; 

12) The submitted documents should bear a clause of criminal liability for false statements in accordance 

with art. 233 art. 1 of the Criminal Code. 

 

 

On the basis of the documents provided, the competition committee makes a selection in accordance 

with the regulation of the Rector of UKW. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz reserves the right 

to cancel the competition without giving a reason. Winning the competition does not guarantee 

employment. Documents submitted or sent after the submission deadline will not be considered. The 

date of the postmark determines the validity of sending the documents. 

 

 

PLACE OF SUBMITTING DOCUMENTS: 

 

Please send documents to: 

Kazimierz Wielki University 

Additional note: konkurs na asystenta Wydział Nauk Biologicznych [competition for Faculty of 

Biological Sciences assistant] 

Ul. Chodkiewicza 30 

85-064 Bydgoszcz 

 

Dean 

Faculty of Biological Sciences 

 

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni 

 

 


