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WM/K- 20/2018 

Dziekan Wydziału Medycznego  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  

w Zakładzie Patofizjologii Człowieka 

w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w ustawie z dnia                                     
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.). 
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 kwestionariusz osobowy – życiorys 

 kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora 

 informacje o dorobku naukowym  

 udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej 

 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:  

 umiejętność inicjowania i realizowania pracy badawczej w zakresie medycyny 
eksperymentalnej lub klinicznej, potwierdzona uczestnictwem w zakończonych i aktualnie 
prowadzonych projektach naukowych (w zakończonych projektach potwierdzona 
współautorstwem publikacji) 

 ukończona lub otwarta specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii 

 umiejętność pracy w zespole oraz pełna dyspozycyjność czasowa do pracy dydaktycznej, 
naukowej i organizacyjnej w Zakładzie Patofizjologii Człowieka UR 

 biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym umiejętność publikowania                      
w języku angielskim 

 nienaganna postawa etyczno-moralna i akademicka 

 potwierdzona przez Bibliotekę UR informacja o dorobku naukowym z podziałem na prace 
oryginalne, poglądowe i kazuistyczne (uwzględniająca punktację IF i MNiSW) oraz 
opublikowane doniesienia zjazdowe 
 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycznego, 35-310 Rzeszów,                                           
al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 18) w terminie do dnia 6 października 2018 r. (uwzględnia jest 
faktyczna data wpływu dokumentów). 
       Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu. 

 
 
 
Rzeszów, dnia 06.09.2018r.  




