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DZIEKAN
WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Historii i Teorii Wychowania
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późniejszymi zmianami).
Kandydat na stanowisko starszego wykładowcy powinien posiadać:
- stopień doktora nauk humanistycznych zakresie pedagogiki
- doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej nie krótsze niż 10 lat,
- udokumentowany dorobek naukowy w zakresie: historii myśli pedagogicznej, teoretycznych podstaw wychowania, socjologii wychowania i socjologii edukacji,
- punkty parametryczne za dorobek naukowy – nie mniej niż 50,
- doświadczenie w tworzeniu programów kształcenia i ewaluacji jakości kształcenia,
- merytoryczne przygotowane do prowadzenia zajęć z zakresu: pedagogiki, teoretycznych podstaw wychowania, historii myśli pedagogicznej,

Kandydaci winni złożyć następujące dokumentny:
podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,
kwestionariusz osobowy,
kserokopia odpisu dyplomu magisterskiego i doktorskiego,
opinię o dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej,
autoreferat zawierający informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
wykaz publikacji,
oświadczenie w sprawie wymogów, o których mowa w art. 109 ust. 1 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
- oświadczenie, że UR będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inne dokumenty wg. uznania kandydata potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
-

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. ks. Jałowego 24 p. 107
llub na adres: Wydział Pedagogiczny ul. ks. J. Jałowego 24 p.107 35-310 Rzeszów. w terminie 26 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do końca lipca.2017 r.
Zatrudnienie od 1 października 2017 r.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie doręczone, a nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
Dziekan
Wydziału Pedagogicznego
Dr hab. Ryszard Pęczkowski prof. UR
Rzeszów, 26.05..2017 r.

