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PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych 

w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i 

Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

w dziedzinie: nauki społeczne  

w dyscyplinie: ekonomia i finanse  

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. 2020, poz. 85 z późn. 

zm.). 

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Tytuł zawodowy magistra lub doktora po kierunku studiów: ekonomia lub finanse 

i rachunkowość lub po kierunku: ekonometria i pokrewnym. 

2. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze nauk 

ekonomicznych. 

3. Bardzo dobra znajomość zagadnień ekonomiczno-finansowych, metod ilościowych 

oraz narzędzi komputerowych stosowanych w analizach statystycznych. 

4. Znajomość pakietów statystyczno-ekonometrycznych (co najmniej dwa spośród 

wymienionych: Statistica, Gretl, STATA, SPSS, SASS, R). 

5. Biegła znajomość języka polskiego. 

6. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski). 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora. 

2. Życiorys naukowy, autoreferat, informację o dorobku badawczym, a także 

dydaktycznym i organizacyjnym. 

3. Odpis dyplomu. 

4. Oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu. 

5. Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie. 

6. Dokumenty potwierdzające w/w wymagania. 



7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z dnia 27.04.2016 r.). 

Termin zgłoszenia upływa 05.01.2021 r. 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

z kandydatami. O terminie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną 

i mailowo. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone między 18.01.2021 r. 

a 22.01.2021 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26.01.2021 r.  

Dokumenty w języku polskim należy przesyłać listem poleconym na adres: 

Uniwersytet Rzeszowski 

Instytut Ekonomii i Finansów 

ul. Ćwiklińskiej 2 

35-601 Rzeszów 

 


