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Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Rzeszowskiego  

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego  

w Zakładzie Powszechnej Historii Prawa i Historii Administracji 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 
ustawy z 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. 
poz. 1668 ze zm.).   

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:  
- podanie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;  
- życiorys naukowy;  
- kserokopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;  
- udokumentowany dorobek naukowy z przeliczeniem na punkty; 
- wykaz udziału w konferencjach naukowych; 
- oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy; 
- zgodę 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 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO);  
- oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet 
Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.  
 
Wymagania stawiane kandydatom: 
- stopień doktora nauk prawnych; 
- dorobek naukowy z zakresu historii prawa i historii administracji; 
- posiadanie jednej opinii profesora lub doktora habilitowanego o dorobku naukowym 
kandydata; 
- w przypadku kandydatów z zagranicy znajomość języka polskiego; 
- pełna dyspozycyjność poparta oświadczeniem. 
 
 
Komplet kserokopii ww. dokumentów należy złożyć: 
 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 13, 
pokój nr 207, w terminie do dnia 9 września 2019 roku (decyduje data wpływu 
dokumentów). 
 



Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu dwóch tygodni od daty zakończenia 
przyjmowania dokumentów. W ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu 
należy dokonać odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane 
dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  
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