
Rzeszów, 11.04.2022  r. 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych  

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

w Zakładzie Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych   

Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych UR 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 

116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 

2022 poz. 574 z późn.zm.) 

 

I. Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 

literaturoznawstwo, specjalność: historia literatury polskiej.  

2. Dorobek naukowy z zakresu literaturoznawstwa.  

3. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.  

          Wymagania dodatkowe:  

1. Dorobek naukowy w obszarze historii literatury polskiej XIX wieku (ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki europejskiej: międzynarodowych uwarunkowań ówczesnej 

literatury, wpisanych w nią stereotypów narodowościowych, wyobrażeń geopolitycznych 

itp.). 

2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy redakcyjnej i edytorskiej (w 

tym doświadczenie w zarządzaniu procesem wydawniczym). 

3. Udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu wniosków o finansowanie projektów 

badawczych.   

 

II. Wykaz wymaganych dokumentów :  

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UR. 

2. Kwestionariusz osobowy - życiorys.  

3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego.  

4. Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowo-badawczych, 

dydaktycznych, organizacyjnych z uwzględnieniem planów naukowych kandydata.  

5. Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o dorobku naukowym.  

6. Poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego.  

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 w/w ustawy.  

8. Oświadczenie Kandydata, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem 

pracy w przypadku wygrania konkursu. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 



osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

III. Opis stanowiska: 

Obowiązkiem adiunkta zatrudnionego w Zakładzie Literatury i Kultury XIX Wieku oraz 

Badań Mitoznawczych w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie:  

1. Prowadzenie badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa, publikowanie prac 

naukowych, udział w konferencjach i projektach badawczych o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym;  

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, 

seminariów;  

3. Udział w zaliczeniach i egzaminach;  

4. Prowadzenie konsultacji dla studentów;  

5. Udział w pracach organizacyjnych w ramach działalności Instytutu Polonistyki i 

Dziennikarstwa oraz Kolegium Nauk Humanistycznych UR.  

 

IV. Warunki zatrudnienia: 

Miejsce pracy: Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Kolegium Nauk Humanistycznych 

UR, ul. Rejtana 16 C 35-310 Rzeszów 

Pełny wymiar czasu pracy, umowa o prace na czas określony. 

Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.  

Termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.    

      Postępowanie konkursowe do czasu jego zakończenia, może być przerwane lub         

      unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny. 

Ostatecznie decyzję o zatrudnieniu kandydata rekomendowanego przez Komisję 

Konkursową podejmuje Rektor.  

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów w Biurze 

Kolegium Nauk Humanistycznych pod adresem:  35-310 Rzeszów,  al.Rejtana16C,  

(pok.30)  tel. 17 872 14 94, e-mail: biuro.ch@ur.edu.pl  w terminie do 13.06.2022  r.                    

w godzinach od 9.00 do 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu trzech tygodni 

od zakończenia ostatecznego terminu składania  dokumentów. 

mailto:biuro.ch@ur.edu.pl

