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PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

ogłasza konkurs otwarty na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria w Instytucie Biologii i Biotechnologii, Katedra 

Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.). 

Wymagania stawiane kandydatom: 

(1) posiada tytuł lekarza weterynarii; 

(2) wykazuje zainteresowanie naukowe związane z anatomią i fizjologią zwierząt, biologią rozrodu, 

endokrynologią zwierząt; 

(3) udokumentowane szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń z 

wykorzystaniem zwierząt oraz za ich przeprowadzanie (np. potrafi obsługiwać i odczytywać RTG oraz 

USG); 

(4) udokumentowane doświadczenie w realizacji badań z wykorzystaniem zwierząt hodowlanych 

oraz dziko żyjących; 

(5) umiejętności w zakresie diagnostyki ludzi lub zwierząt będą stanowić dodatkową zaletę; 

(6) odbyte staże naukowe krajowe lub zagraniczne; 

 (7) znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację w mowie i piśmie. 

Opis stanowiska: 

(1) prowadzenia badań z zakresu fizjologii i rozrodu zwierząt; 

(2) prowadzenie badań z użyciem zwierząt oraz ich tkanek/komórek; 

(3) prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych , seminariów, 

wykładów; 

(4) aplikowanie o projekty zewnętrzne; 

(5) prowadzenie współpracy naukowej z podmiotami zewnętrznymi; 

(6) udział w pracach organizacyjnych Katedry Biotechnologii i Instytutu; 

 



Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

(1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

(2) odpis bądź poświadczona kopia dyplomu uzyskania tytułu lekarza weterynarii; 

(3) życiorys i kwestionariusz osobowy; 

(4) autoreferat; 

(5) szczegółowy wykaz dorobku naukowego z informacją bibliometryczną (scopus bądź web of 

science) z oznaczeniem pięciu najważniejszych prac dotyczących badań z udziałem zwierząt oraz ich 

tkanek/komórek; wykaz powinien być uzupełniony o listę realizowanych projektów badawczych 

(kierownik/wykonawca, organizacja finansująca), patentów, odbytych stażach krótko i 

długoterminowych, nagrodach i wyróżnieniach; 

(6) 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie;  

(7) potwierdzenie odbycia szkolenia dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i 

doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt oraz za ich przeprowadzanie; 

 (8) oświadczenie Kandydata, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy w 

przypadku wygrania Konkursu; 

(9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, 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. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Biologii i Biotechnologii, ul. Pigonia 1, 35-

959 Rzeszów, budynek A0, skrzydło B3, pokój 206 w godz. 9.00-14.00.  

Termin składania dokumentów upływa z dniem 01.09.2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.09.2021 r. 

 

Termin zatrudnienia: 01.10.2021 r. 

 


