
 
 
 
Uniwersytet Rzeszowski 
Kolegium Nauk Humanistycznych 

al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 

tel.: +48 17 872 14 94 

e-mail: biuro.ch@ur.edu.pl 

 

Rzeszów, 21.06.2021  r. 

 
Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych ogłasza konkurs na 

stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Anglistyki w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i 

Kognitywnego  Kolegium Nauk Humanistycznych UR 
 

 

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

116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. 

U. 2021 poz. 478 z późn.zm.) 

 

I. Udokumentowane wymogi konkursu: 

1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. 

2. Biegła znajomość języka angielskiego. 

3. Biegła znajomość języka polskiego.  

4. Potwierdzony dorobek naukowy w obszarze akwizycja języka drugiego/obcego; różnice 

indywidualne uczniów; wpływ zmiennych afektywnych na przyswajanie języka. 

5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w wyższej uczelni oraz 

kwalifikacje do nauczania języka.  

6. Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z metodyki i dydaktyki języka angielskiego 

jako języka obcego. 

7. Znajomość nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych. 

8. Doświadczenie w posługiwaniu się językiem angielskim w przedsiębiorstwie lub w 

szkole. 

 

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

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.). 



7. Oświadczenie Kandydata, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem 

pracy w przypadku wygrania konkursu. 

8. 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. 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 21.07.2021  r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od zakończenia ostatecznego terminu 

składania  dokumentów. 
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