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DZIEKAN 
WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 
 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
 

w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej ustawie Pra-
wo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)  
oraz w Statucie  Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 
Kandydat na stanowisko profesora powinien posiadać: 

 tytuł profesora lub doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, 

 dorobek naukowy w zakresie pedagogiki specjalnej, 
 liczbę prac naukowych nie mniejszą jak 20, 

 punktację wg listy MNiSW prac naukowych nie mniejszą jak 200. 
 
Kandydaci winni złożyć następujące dokumentny: 

- podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
- kwestionariusz osobowy,  
- życiorys zawodowy, 
- potwierdzone kserokopie dyplomów o stopniach i tytule naukowym, 
- autoreferat zawierający informację o osiągnięciach naukowych ( w tym w zakresie kształcenia kadry),  

dydaktycznych i organizacyjnych, 
- wykaz publikacji ze wskazaniem punktów wg. MNiSW, 
- opinię z oceną dorobku naukowego i dydaktycznego sporządzoną przez dwóch profesorów , 
- informację dotyczącą dotychczasowych aplikacji grantowych, 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
- oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, 
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu UR będzie podstawowym miejscem pracy. 

 

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego  
ul. ks. Jałowego 24 lub na adres: Wydział Pedagogiczny ul. ks. J. Jałowego 24 p.107  35-310 Rzeszów w termi-
nie do 16 sierpnia .2018 r. 
W ciągi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym ter-
minie doręczone, a nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie. 
Zatrudnienie od 01.10.2018 r. 
 
              Dziekan 
            Wydziału Pedagogicznego 
                                                                                                  Dr hab. Ryszard Pęczkowski prof. UR 
Rzeszów 16 lipca  2018 r. 
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