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Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

   ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 
w Zakładzie Teorii Prawa i Doktryn Polityczno -Prawnych 

 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 
2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U z 2012 r., poz.572 z późn.zm.). 
 
 
 Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 
 
- podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
- życiorys,  
- kwestionariusz osobowy, 
- 2 fotografie, 
- odpis dyplomu (magisterskiego) ukończenia studiów na kierunku prawo,  
- oświadczenie dotyczące wymogów o których mowa w art. 109 u.1 ustawy prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu UR będzie jedynym miejscem pracy, 
- oświadczenie zawierające zobowiązanie, że w przypadku wygrania konkursu wyłoniony 
kandydat przygotuje rozprawę doktorską z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, 
- dokumenty (np. certyfikaty) potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), 
- inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata dodatkowych kompetencji, 
wiedzy i umiejętności.  
 
Wymagania dodatkowe: 
 
- ocena bardzo dobra na dyplomie ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo,  
- pełna dyspozycyjność.  
 
 

Komplet dokumentów należy złożyć: 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
ul. Grunwaldzka 13, pokój 207 
w terminie do 18 czerwca 2015 r. (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) 
 
Rozstrzygnięcie konkursu w terminie do 2 tygodni od daty upływu terminu składania 
dokumentów.  



 
 
 
 
Rzeszów, 18.05.2015 r. 

 
 
 
 

Na podstawie § 62  u.2 i 3  Statutu UR powołuję Komisję Konkursową na stanowisko 

asystenta w Zakładzie Teorii Prawa i Doktryn Polityczno – Prawnych  w składzie: 

 

 

 

Przewodniczący – Dziekan prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan 

 

Członek –   dr hab. prof. UR Artur Łuszczyński 

Członek  -   dr  Marcin Niemczyk 

             
 
 
 

 


