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Dziekan Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Zakładzie Histologii i Embriologii w Katedrze Nauk Morfologicznych
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w ustawie z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 życiorys naukowy, kwestionariusz osobowy
 kopie dyplomów o stopniach i tytule naukowym
 autoreferat
 informacja o dorobku naukowym: do uzyskania tytułu profesora lub doktora
habilitowanego oraz po uzyskaniu tytułu profesora lub doktora habilitowanego
 wykaz publikacji
 informacja o działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz osiągnięciach organizacyjnych
 informacja dotycząca kształcenia kadry naukowej
 do trzech opinii profesorów lub doktorów habilitowanych
 udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej
 oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 109 ust. 1 ww. ustawy
 oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji
Wymagania podstawowe:
 posiadanie co najmniej stopienia doktora habilitowanego
 informacja o dorobku naukowym: liczba prac naukowych ≥40, liczba prac oryginalnych ≥ 30,
punktacja wg listy MNiSW prac naukowych ≥ 400, sumaryczny IF prac opublikowanych ≥ 10,
prace z IF jako 1,2 lub ostatni autor ≥ 6
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzony certyfikatem na
poziomie co najmniej B2
 pełna dyspozycyjność czasowa
 specjalizacja histologia
 co najmniej 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu
histologii i embriologii
 co najmniej 25-letnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej
 dorobek naukowy w dziedzinie histologii z zakresu badań ośrodkowego i obwodowego
układu nerwowego
 praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie technik histologicznych
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycznego, 35-310 Rzeszów,
al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 18) w terminie do 22 lipca 2018 r. (uwzględnia jest faktyczna data
wpływu dokumentów).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu.
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