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CM/K- 43/2020 
 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych  
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-

dydaktycznego w Katedrze Nauk o Człowieku 
w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej 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 

 kopia uprawnień trenera personalnego lub trenera przygotowania 

motorycznego 

 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 (poświadczające wymagane 

umiejętności) 

 

Wymagania podstawowe:  

 tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego,  

 uprawnienia trenera personalnego lub trenera przygotowania motorycznego, 

 umiejętności i kompetencje w zakresie: oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem 

kamer szybko-klatkowych, 

 umiejętności i kompetencje w zakresie: oceny funkcjonalnej pobudliwości 

włókien mięśniowych techniką TMG,  

 umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi systemów diagnostycznych w 

medycynie, 



 

 

 doświadczenie w zakresie pracy trenerskiej, 

 biegła znajomość obsługi komputera, 

 doświadczenie w realizacji projektów badawczych w jednostkach naukowych 

 kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego 

 

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

al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 17) w terminie do 28 sierpnia 2020 r. (uwzględnia jest 

faktyczna data wpływu dokumentów). 

         Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia 

konkursu. 

Rzeszów, dnia 27 lipca 2020 r. 


