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CM/K-40/2020 
 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych  
ogłasza konkurs na stanowisko  

profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-
dydaktycznych w Katedrze Pediatrii   

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.) 

 

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące 

warunki:  

a) posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk medycznych,  

b) legitymować się tytułem zawodowym lekarza,  
c) posiadać specjalizację z pediatrii lub specjalizację szczegółową z zakresu pediatrii 
d) wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie badawczej, dydaktycznej  

i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.  
 
2. Do konkursu nie może przystąpić osoba, która:  

a) nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce,  

b) z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela 
akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub 
bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 i ust 2, art. 125 i 126 ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z 
mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym,  

c) została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nie upłynął jeszcze 

okres zatarcia kary dyscyplinarnej. 

3. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 kwestionariusz osobowy – życiorys; przebieg pracy zawodowej 

kandydata, z wyszczególnieniem osiągnięć badawczych, 

dydaktycznych i organizacyjnych 



 

 

 odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora 

habilitowanego lub tytułu naukowego oraz odpowiedniej 

specjalizacji, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w 

tym prawo wykonywania zawodu 

 udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej 

 informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry 

naukowej 

 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 bbędzie podstawowym miejscem 

pracy w przypadku wygrania konkursu 

 informacje o zatrudnieniu w innych jednostkach, w szczególności w 

innych uczelniach, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą 

zatrudnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie 

 oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. 2 a b i c . 

 ewentualnie inną dokumentację  

 

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Kolegium 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. 


