
 

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 

w grupie pracowników dydaktycznych 

w Studium Języków Obcych 

 

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.2020.85 z późn.zm z dnia 20 stycznia 2020 r.)  

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:  

• podanie  o  zatrudnienie  do  JM  Rektora 

 Uniwersytetu   Rzeszowskiego  

• kwestionariusz osobowy – życiorys  

• kopię dyplomu  

• dokumentację doświadczenia w zakresie pracy dydaktycznej  

• oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy  

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  

• oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem       

pracy w przypadku wygrania konkursu  

• poświadczenie wykonywania korekty językowej tłumaczeń. 

 Wymagania podstawowe:   

• Prowadzenie zajęć lektoratu języka angielskiego jako obcego na 

uczelni wyższej 

• Doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w szkole 

podstawowej i średniej 

• Znajomość języka angielskiego na poziome rodzimego 

użytkownika języka angielskiego 

• Dyspozycyjność czasowa.  

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia,  35-

310 Rzeszów,  al. Rejtana 16w terminie 10 lipca 2020 r. (uwzględniana jest 

faktyczna data wpływu dokumentów). 

         Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 7 dni od dnia zakończenia 

rekrutacji. 

Rzeszów, dnia 10 czerwca 2020 r.   

 



Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia   

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta 

w grupie pracowników dydaktycznych  

w Studium Języków Obcych 

 

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.2020.85 z późn.zm z dnia 20 stycznia 2020 r.)  

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:  

• podanie  o  zatrudnienie  do  JM  Rektora 

 Uniwersytetu   Rzeszowskiego  

• kwestionariusz osobowy – życiorys  

• kopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie nauczania języka 

rosyjskiego jako obcego 

• dokumentację doświadczenia w zakresie pracy dydaktycznej  

• oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy  

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  

• oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem       

pracy w przypadku wygrania konkursu  

• poświadczenie wykonywania korekty językowej tłumaczeń.  

 

Wymagania podstawowe:   

• Prowadzenie zajęć lektoratu języka rosyjskiego jako obcego na 

uczelni wyższej 

• Znajomość języka rosyjskiego na poziome rodzimego 

użytkownika języka. 

• Dyspozycyjność czasowa.  

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora Studenckich i Kształcenia,  35-310 

Rzeszów,  al. Rejtana 16) w terminie 10 lipca 2020 r. (uwzględniana jest faktyczna 

data wpływu dokumentów). 

         Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru. 

 

Rzeszów, dnia 10 czerwca 2020 r.   


