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WM/K- 5/2019 
 

Dziekan Wydziału Medycznego  
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko instruktora dydaktycznego 
w Katedrze Położnictwa 

 w Instytucie Położnictwa i Ratownictwa Medycznego 
 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w ustawie z dnia                            
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. dnia 30 sierpnia 2018 r. Poz. 
1668) 
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 kwestionariusz osobowy – życiorys 

 kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra położnictwa 

 udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej 

 oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji 

 oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 
wygrania konkursu 

 ewentualnie inną dokumentację  
Wymagania podstawowe:  

 pełna dyspozycyjność czasowa   

 wymagane wykształcenie: mgr położnictwa  

 prawo wykonywania zawodu położnej 

 ukończone studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego  

 znajomość metodyki prowadzenia ćwiczeń ze studentami  

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)  

 kandydat na stanowisko instruktora powinien przejawiać zainteresowanie kształceniem                        
w dziedzinie mającej zastosowanie w prowadzonym przedmiocie/ dziedzinie nauk 
medycznych 

 kursy certyfikowane w zakresie nauk medycznych (kursy kwalifikacyjne, kursy 
specjalistyczne, specjalizacje)  

 wysoka kultura osobista oraz posiadane doświadczenie zawodowe w kształceniu położnych 

 praktyka zawodowa na Sali porodowej, w oddziale położniczo-noworodkowym  

 znajomość języka angielskiego na poziomie TELC poziom B2   
 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycznego, 35-310 Rzeszów,                                           
al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 18) w terminie do 1 marca 2019 r. (uwzględnia jest faktyczna data 
wpływu dokumentów). 
       Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu. 
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Rzeszów, dnia 01.02.2019r.  


