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Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki 

określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. nr 

164, poz. 1365 ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

z dnia 18 marca 2011 r.)) oraz w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien: 

 posiadać tytuł naukowy profesora bądź stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk 

humanistycznych, społecznych lub sztuki, 

 udokumentowany dorobek metodyczny z zakresu edukacji artystycznej, 

 praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu edukacji artystycznej, 

arteterapii dziecka poprzez działania plastyczne, warsztatów twórczych, podstaw edukacji 

wczesnoszkolnej. 
 

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku profesora nadzwyczajnego określa Ustawa z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statut 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Należą do nich w szczególności: 

 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, aktywny udział w konferencjach naukowych, 

działalność popularyzatorska, aktywność w pozyskiwaniu środków na badania naukowe, kształcenie 

kadry naukowej; 

 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 220 godzin rocznie, przeprowadzenie egzaminów, 

prowadzenie prac dyplomowych, autorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych; 

 udział: w Radzie Wydziału, w akcjach promocyjnych kierunku i Wydziału, w pracach komisji 

rekrutacyjnych i programowych. 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

  podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, 

 życiorys – kwestionariusz osobowy, 

 odpisy dyplomów o stopniach i tytule naukowym, 

 autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, dorobku naukowym i dydaktycznym oraz w zakresie kształcenia 

młodej kadry naukowej, 

 wykaz publikacji, 

 informację o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia w raz z opinią z ostatniego miejsca pracy, 

 dwie opinie dotyczące dorobku naukowego dokonane przez profesorów, 

 oświadczenie kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy gdzie będzie firmował kierunek, 

  zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego-Artystycznego (p.107) lub na 

adres: 35-310 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 24 w terminie do dnia 06.06. 2016 r. 

 

Rzeszów,5 maja 2016 r. 
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