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DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w Instytucie Socjologii UR w Rzeszowie
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej
Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzone Ustawą z dnia
1 października 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, oraz Statutu UR
i posiadają stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii.
I.
Wykaz wymaganych dokumentów :
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
2. Życiorys oraz kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie
socjologii,
4. Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowo-badawczych,
dydaktycznych, organizacyjnych,
5. Wykaz publikacji uwzględniający dorobek publikacyjny związany z badaniami zbiorowości
wirtualnych oraz socjologii nowych mediów i komunikacji społecznej,
6. 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o przydatności Kandydata do pracy
w Uczelni oraz jego predyspozycjach do pracy naukowej,
7. Oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu,
8. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 u.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konkursu,
II. Wymagania dodatkowe:
Indeks Hirscha (h-indeks)>0, doświadczenie w redagowaniu tekstów i zarządzaniu redakcją
recenzowanych czasopism naukowych, udokumentowane zagraniczne wizyty studyjne,
uczestnictwo w zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych, doświadczenie w
organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, doświadczenie w
pełnieniu funkcji koordynatora kierunkowego w międzynarodowych i krajowych programach
wymiany studentów, doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim,
doświadczenie zawodowe z zakresu komunikacji społecznej, doświadczenie dydaktyczne w
szkolnictwie wyższym.
III. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów w Dziekanacie
Wydziału Socjologiczno-Historycznego, 35-310 Rzeszów, al.Rejtana16C,
(pok.30) tel. 17 872 14 94, e-mail: dziek-sh@ur.edu.pl w terminie do 07.04.2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od ostatecznego terminu
składania dokumentów.
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