
INSTYTUCJA:   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji 

Społecznej  

MIASTO:    Bydgoszcz 

STANOWISKO:   starszy wykładowca 

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo, nauki o mediach  

DATA OGŁOSZENIA:  14.07.2016 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2016 r. 

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

http://www.dziennikarstwo.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_dziennikarstwa 

SŁOWA KLUCZOWE:  nauki humanistyczne, nauki społeczne, językoznawstwo, 

medioznawstwo                                             

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych  

w zakresie językoznawstwa. Ponadto wymagane jest doświadczenie w pracy dziennikarza 

prasowego – minimum kilkuletnie, w tym pięć lat na stanowisku kierowniczym. Praca  

w zawodzie dziennikarskim winna być wykonywana obecnie lub zakończona nie wcześniej 

niż przed pięcioma laty. 

Mile widziane będzie doświadczenie dziennikarskie zdobyte w ramach współpracy 

międzynarodowej. Dodatkowym atutem będzie przynajmniej kilkuletnia praktyka nauczyciela 

akademickiego, poparta publikacjami w zakresie medioznawstwa i/lub językoznawstwa. 

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko starszego wykładowcy jest zobowiązany złożyć 

następujące dokumenty: 

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku  

2. dyplom doktorski 

3. życiorys 

4. 3 zdjęcia 

5. wykaz publikacji 

6. informacja o udziale w konferencjach naukowych 

7. informacja o kwalifikacjach dydaktycznych 

8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

9. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie 

podstawowym miejscem pracy kandydata. 

10. Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za 

składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

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

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej  

z zarządzeniem Rektora UKW. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2016 

http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
http://www.dziennikarstwo.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_dziennikarstwa


 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Dziennikarstwa,  

Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, pokój 22, 

Plac Kościeleckich 8, 85-032 Bydgoszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTION:   Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 

Department of Journalism, New Media and Social 

Communication 

CITY:    Bydgoszcz 

POSITION:    Senior Lecturer 

DISCIPLINE:   linguistics, media sciences   

POSTED:     14.07.2016 

EXPIRES:    31.08.2016 

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

http://www.dziennikarstwo.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_dziennikarstwa 

KEYWORDS: humanities, social sciences, linguistics, media sciences                                             

 

DESCRIPTION(field, expectations, comments): 

The candidate should hold PhD in linguistics (humanities), have several year experience in 

working as a press journalist as well as at least five year experience in a managerial post. The 

candidate should be an active journalist. If the current job is not in press journalism, the gap 

years in working as a journalist should not exceed five years. Experience in journalism based 

on international cooperation is expected. At least several year experience in academic 

teaching (with publications in media and/or linguistics studies) will be an additional asset.  

 

A candidate applying for the position of an senior lecturer is obliged to submit the 

following documents: 

application for the position of assistant professor 

doctoral degree diploma 

CV 

record of relevant publications 

record of conference attendance 

information about teaching qualifications 

Declaration persuant to Article 109 Paragraph 1 of the Higher Education Act. 

Declaration confirming that Kazimierz Wielki University will be the primary place of 

employment of the candidate. 

Submitted documents should be submitted with a statement of awareness of the criminal 

liability for submitting false statements as mentioned in Article 233, Section 1 of the Criminal 

Code.  

 

 

Documents submitted after the deadline will not be taken into consideration. 

The selection committee will make its selection on the basis of the submitted documents in 

accordance with the directives of the Rector, UKW. 

 

Decision date: 20.09.2016 

 

http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
http://www.dziennikarstwo.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_dziennikarstwa


The documents should be submitted to the Office of the Department  

of Journalism, New Media and Social Communication, Faculty of Humanities, Plac 

Kościeleckich Street 8 (room 22), 85-032 Bydgoszcz, Poland 

 

 

 

 


