Rzeszów, dnia 9 kwietnia 2019 roku

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Prawa Karnego
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113
ustawy z 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r.
poz. 1668 ze zm.).
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- podanie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
- Curriculum Vitae;
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo;
- oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/6799 (RODO);
- oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet
Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.
Wymagania stawiane kandydatom:
- pełna dyspozycyjność podyktowana organizacją pracy Zakładu (poparta
oświadczeniem o nieubieganiu się na aplikację adwokacką lub radcowska, ani nie
podejmowaniem zatrudnienia/wykonywaniem działalności do czasu uzyskania stopnia
naukowego doktora);
- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (mile widziana znajomość
drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub hiszpańskiego);
- zgoda na pisanie pracy doktorskiej w ramach Zakładu Prawa Karnego, poparta
stosownym oświadczeniem;
- preferowani będą kandydaci posiadający dorobek naukowy (wykaz publikacji)
z zakresu prawa karnego.

Komplet kserokopii ww. dokumentów należy złożyć:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 13,
pokój nr 207, w terminie do dnia 9 maja 2019 roku (decyduje data wpływu
dokumentów).

Wydział Prawa i Administracji , ul. Grunwaldzka 13; 35-068 Rzeszów
tel. 17 872 15 15, faks 17 872 15 14
prawo@ur.edu.pl, http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/strona-glowna

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu dwóch tygodni od daty zakończenia
przyjmowania dokumentów. W ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu
należy dokonać odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane
dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
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