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Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych  
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego 

w Zakładzie Fizjologii Człowieka w Instytucie Nauk Medycznych  
Kolegium Nauk Medycznych 

 

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 

 kopia dyplomu uzyskania tytułu 

 informacja o dorobku naukowym   

 oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji 

 oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem 

pracy w przypadku wygrania konkursu 

 ewentualnie inną dokumentację  

 2 opinie o kandydacie profesorów lub doktorów habilitowanych   

 

Wymagania podstawowe:  

 ukończone wyższe studia na kierunku wychowanie fizyczne  

 udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w szczególności w zakresie 

prowadzenia zajęć z Fizjologii dla studentów kierunku lekarskiego (w tym w j. 

angielskim) 

 biegła znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie 

zajęć  

 umiejętność pracy w e-środowisku (znajomość obsługi MsTeams) 

 udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej (min. 5 publikacji 

naukowych w okresie 2017-2020) 

 doświadczenie w obsłudze aparatury  do diagnostyki fizjologicznej  



 

 

 udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań nad wpływem 

wysiłku fizycznego na strukturę i funkcje organizmu ludzkiego 

 ukończone studia podyplomowe lub kursy dotyczące dietetyki i żywienia 

człowieka 

 kreatywność i obowiązkowość 

 wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne 

 mile widziana znajomość dodatkowego języka nowożytnego 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora Nauk Medycznych,  35-310 Rzeszów,  

al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 17) w terminie do 6 listopada 2020 r. (uwzględnia jest 

faktyczna data wpływu dokumentów). 

         Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia 

konkursu. 

Rzeszów, dnia 6 października 2020 r. 


