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Rzeszów, dnia 27.05.2019 r.
DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury
w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

w dziedzinie: nauki humanistyczne
w dyscyplinie: literaturoznawstwo
wymagana specjalność: teoria literatury
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
odpowiadają następującym wymogom kwalifikacyjnym:
- posiadają stopień naukowy doktora,
- rozprawa doktorska uzyskała bardzo wysoką ocenę,
- mają dorobek naukowy w zakresie teorii literatury, kultury i literatury popularnej i nowych mediów,
- biorą czynny udział w życiu naukowym (konferencje naukowe, w tym zagraniczne, staż lub stypendium za granicą,
prowadziły co najmniej jeden grant badawczy),
- mają pozytywną opinię o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej,
- posiadły umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną przez kierownika jednostki
organizacyjnej.
Dodatkowe wymagania:
- doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym,
- biegła znajomość języka angielskiego.
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2. Odpis dyplomu doktorskiego;
3. Życiorys naukowy oraz kwestionariusz osobowy;
4. Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych
i organizacyjnych;
5. Dwie pozytywne opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o dorobku naukowym i dydaktycznym;
6. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 113 ww. ustawy;
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania
konkursu;
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
(RODO).
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 27 czerwca 2019 r. (decyduje data faktycznego
wpływu dokumentów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania
dokumentów.
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