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CM/K-7/2021 
Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych ogłasza konkurs  

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych  
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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 
zm.). 

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:  
 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  

 kwestionariusz osobowy – życiorys  

 kopia dyplomu uzyskania tytułu  

 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  

 dwie opinie o kandydacie profesorów lub doktorów habilitowanych 

 ewentualnie inną dokumentację  

 
Opis zadań: 

 
Kandydat będzie odpowiedzialny za prowadzanie badań w ramach projektu międzynarodowego 
„Innovative Immunisation Hubs – ImmuHubs” nr 101018282, finansowanego z 3. Programu 
Zdrowia, w którym Uniwersytet Rzeszowski pełni rolę partnera. Nazwa stanowiska Post-doc. 

Projekt ImmuHubs ma na celu ograniczenie transmisji chorób, którym można zapobiegać 
poprzez szczepienia. Działania projektowe koncentrować będą się na zwiększeniu liczby 
szczepień wśród populacji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, odizolowanych i trudno 
dostępnych. https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/101018282/summary 

 
Wymagania podstawowe:  
 posiadanie stopnia doktora w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, 

biologicznych, rolniczych lub pokrewnych o specjalnościach: choroby zakaźne, epidemiologia, 
mikrobiologia, zdrowie publiczne, medycyna rodzinna, toksykologia, biologia, biochemia 
kliniczna, biochemia analityczna;  

 dorobek naukowy z zakresu choroby zakaźne, epidemiologia, mikrobiologia, toksykologia, 
biochemia analityczna, poświadczone publikacjami naukowymi posiadającymi współczynnik 
IF;  

 udokumentowana praktyka/staż w krajowym ośrodku realizującym badania w zakresie chorób 
zakaźnych, toksykologicznych;  

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/101018282/summary


 

 

 Kandydat ubiegający się o zatrudnienie jest zobowiązany potwierdzić znajomość języka    

angielskiego    na    poziomie co    najmniej B2.  Obowiązek  nie  dotyczy absolwentów filologii 

angielskiej co najmniej z tytułem licencjata. 

 
Warunki zatrudnienia: 

 
 umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, okres zatrudnienia maksymalnie 26 m-cy; 
 planowa data rozpoczęcia pracy: stanowisko jest dostępne od października 2021 r. 

 
Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora Nauk Medycznych, 35-310 Rzeszów,  
al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 17) w terminie do 6 września 2021 r. (uwzględniana jest faktyczna 
data wpływu dokumentów).  
 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 
z wybranymi kandydatami. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu.  
 

Rzeszów, dnia 5 lipca 2021 r. 

 


