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DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
ogłasza konkurs 

na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego 
w Instytucie Filologii Polskiej 
w Zakładzie Języka Polskiego 

 
w dziedzinie: nauki humanistyczne 
w dyscyplinie: językoznawstwo 
wymagana specjalność: filologia polska  
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyż-
szym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
Kandydat powinien posiadać: 

1. Stopień doktora  habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – specjalność języko-
znawstwo polskie; 

2. Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa, w szczególności z zakresu lingwistyki 
tekstu, stylistyki językoznawczej i gramatyki opisowej języka polskiego; 

3. Znaczące doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne; 
4. Udokumentowany, co najmniej 10-letni staż pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym; 
5. Wysoką ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym. 

 
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:  

1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego; 
2. Życiorys naukowy; 
3. Autoreferat; 
4. Kwestionariusz osobowy (dla kandydatów spoza UR); 
5. Odpis dyplomu doktorskiego (dla kandydatów spoza UR); 
6. Dwie pozytywne opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o dorobku naukowym i dydaktycznym; 
7. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 u.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
8. Oświadczenie, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu; 
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 
Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego. 
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM  21 sierpnia 2015 r. (decyduje data faktycznego wpły-
wu dokumentów). Rozstrzygnięcie konkursu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów.  
 
A D R E S:  
Uniwersytet Rzeszowski 
Dziekanat Wydziału Filologicznego 
al. mjr. W. Kopisto 2b, pok. nr 30 
35–315 Rzeszów 
tel. +48 17 872 1204, dziefil@ur.edu.pl 
 

Dziekan Wydziału Filologicznego 
 
    dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR 


