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Dziekan Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego 

w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni, Designu i Rysunku

Do konkursu mogę przystępie osoby spełniajęce 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.).

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kserokopię dyplomu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie 

artystycznej sztuki piękne, lub dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
5) udokumentowany dorobek artystyczny i dydaktyczny (portfolio);
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z Ustawę z 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych oraz Rozporzędzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

7) oświadczenie stwierdzajęce, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Rzeszowski będzie 
podstawowym miejscem pracy kandydata;

8) oświadczenie dotyczęce spełnienia wymogów określonych w art. 109 wyżej wymienionej ustawy;
9) opinię/rekomendację kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, w której Kandydat był dotychczas 

zatrudniony.

Wymagania:
1) predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego i doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych z przedmiotów z zakresu rzeźby, technik rzeźbiarskich, ceramiki, designu;
2) znajomość aktualnych tendencji i trendów oraz historii w dziedzinie rzeźby;

w szczególności rzeźby współczesnej, designu i projektowania przestrzennego;
3) znajomość technologii z zakresu rzeźby i ceramiki;
4) bardzo dobra znajomość programów komputerowych, rastrowych: Adobe Photoshop; składu 

wydawnictw: Adobe In Design;
5) motywacja do pracy naukowej;
6) umiejętność pracy w zespole, pełna dyspozycyjność czasowa do pracy dydaktycznej, naukowej 

i organizacyjnej;
7) bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka angielskiego;
8) udokumentowane dodatkowe kwalifikacje.

Dokumenty na konkurs należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Sztuki,
Al. mjr. W. Kopisto za, 35-315 Rzeszów pok. 37

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27.06.2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu 
dokumentów)

Rozstrzygnięcie konkursu następi w przecięgu dwóch tygodni od daty zakończenia przyjmowania 
dokumentów. W cięgu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu należy dokonać odbioru złożonych 
dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostanę komisyjnie zniszczone.

Dziekan Wydziału Sztuki 

dr hab/ Antoni Nikiel, pro. UR


