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WM/K-70/2017 

Dziekan Wydziału Medycznego  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  

w Instytucie Fizjoterapii 

 
      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w ustawie                            

Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. 2016 poz. 1842).  

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 kwestionariusz osobowy – życiorys 

 odpis dyplomu  magistra fizjoterapii 

 informacje o dorobku naukowym (wymóg - minimum jedna publikacja naukowa jako autor lub 

współautor) 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji 

 ewentualnie inną dokumentację  

Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu fizjoterapii lub nauk o zdrowiu, w tym 

w obszarze geriatrii 

 doświadczenie w pracy administracyjnej, organizacyjnej i dydaktycznej, w tym umiejętność 

sporządzania i weryfikacji dokumentacji dydaktycznej, kryteriów oceniania i weryfikacji efektów 

kształcenia, sporządzania matrycy efektów kształcenia, planów i programów studiów, 

gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dydaktycznej oraz przygotowania dokumentacji do 

kontroli 

 umiejętność sporządzania wniosków do komisji bioetycznej 

 umiejętność przygotowywania sprawozdań z badań naukowych oraz raportów z przeglądu 

piśmiennictwa w języku polskim i języku angielskim, kwerendy medycznych baz naukowych,  

gromadzenia i opracowywania informacji naukowych 

 biegła umiejętność obsługi programów do obsługi procesu dydaktycznego oraz elektronicznego 

obiegu dokumentów 

 umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole badawczym 

 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

 pełna dyspozycyjność czasowa, w tym obecność w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00 

w Instytucie Fizjoterapii 

 mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia terapii: mięśniowo -  

powięziowej, punktów spustowych, metod wspomagania aparatu ruchu, metod biomechanicznych 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycznego, 35-310 Rzeszów, al. mjr.                          

W. Kopisto 2a (pok. 18) w terminie do 19 stycznia 2018 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu. 

 

Rzeszów, dnia 20.12.2017r.  


