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CM/K- 3/2022 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych ogłasza konkurs  

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w Katedrze Chorób wewnętrznych, w Instytucie Nauk Medycznych UR 

 

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. z 2021 r. poz. 478 z późn. 

zm.) 

 

Wymagania podstawowe:  

 

 posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub profesora  oraz ważnego prawa 

wykonywania zawodu lekarza,  

 tytuł zawodowy lekarza ze specjalizacją chorób wewnętrznych 

 udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami  

 posiadanie specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych 

szkoleniami, kursami itp.; 

 dorobek naukowy (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w 

kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism 

naukowych); 

 kandydat ubiegający się o zatrudnienie jest zobowiązany potwierdzić znajomość języka 

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

angielskiej z tytułem co najmniej licencjata. Preferowana jest znajomość języka 

angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.  

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:  

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,  

 podpisany kwestionariusz osobowy, 

 autoreferat  zawierający informację o  doświadczeniu zawodowym, dydaktycznym,  

dorobku naukowym, doświadczeniu w pracy zespołowej, i  innych osiągnięciach 

Kandydata, 

 kopia dyplomu doktora habilitowanego lub kopia dokumentu potwierdzającego  

nadania stopniaprofesora, 

 kopia prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty choroby wewnętrzne,  

 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,  



 

 

 uznawany w UE certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co 

najmniej B2,  

 fakultatywnie  inne  dokumenty  potwierdzające  posiadane  kwalifikacje.  

 

Opis zadań na stanowisku profesora uczelni: 
 

   Aktywność badawcza i dydaktyczna. 

 Uczestniczenie w procesie weryfikacji efektów nauczania tj. aktywny udział w egzaminach 
ustnych, testowych itp. z zakresu chorób wewnętrznych. 

 

Warunki zatrudnienia:  

         Miejsce pracy: Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR, ul. Kopisto 2a, 

35-959 Rzeszów. 

 

Pełny wymiar czasu pracy, umowa na czas określony. 

Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.  

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Kolegium Nauk Medycznych, 35-310 

Rzeszów, al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 17) w terminie do 10 kwietnia 2022 r. (uwzględniana 

jest faktyczna data wpływu dokumentów).  

 

Termin zatrudnienia: 1 października 2022 r. 

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.  

Ostateczną  decyzję  o  zatrudnieniu   kandydata  rekomendowanego przez  Komisję  Konkursową 

podejmuje Rektor. 

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

z wybranymi kandydatami. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia  konkursu. O terminie 

rozmowy Kandydat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną oraz mailowo. 

 

 

 

LINKI: 

 

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci 

 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

 

https://www.ur.edu.pl/pracownik/hr4r-ur 

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych
https://www.ur.edu.pl/pracownik/hr4r-ur
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https://www.ur.edu.pl/pracownik/hr4r-ur/otm---r 

 

Rzeszów, dnia 9 grudnia 2021 r. 

 

https://www.ur.edu.pl/pracownik/hr4r-ur/otm---r

