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WM/K- 21/2018 
 

Dziekan Wydziału Medycznego  
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 
w Zakładzie Fotomedycyny i Chemii Fizykalnej 

 w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  
 

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 

 odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego 

 informacje o dorobku naukowym  

 oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 109 ust. 1 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:  

 tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka lub biofizyka  

 udokumentowane kwalifikacje z zakresu biofizyki, fizyki laserów i optoelektroniki,  
informatycznych systemów diagnostycznych oraz urządzeń elektronicznych   

 udokumentowana stażem i certyfikatami umiejętność obsługi sprzętu medycznego                                     
tj. rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz zespołów urządzeń 
laserowych  
i optycznych  

 doświadczenie w pracy w badawczych zespołach interdyscyplinarnych na pograniczu fizyki  
i fotomedycyny oraz chemii medycznej 

 doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z dziedziny fotochemii i fotobiologii  
z użyciem technik laserowych 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z biofizyki oraz diagnostyki medycznej  
i aparatury elektromedycznej 

 znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 

 wykaz publikacji ze wskazaniem punktów wg MNiSW > 60 pkt.  

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

al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 18) w terminie do 7 listopada 2018 r. (uwzględnia jest faktyczna data 
wpływu dokumentów). 
       Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu. 
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Rzeszów, dnia 08.10.2018r.  




