Rzeszów, dnia 17 listopada 2020 r.

PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w grupie pracowników
badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego i Wewnętrznego
Instytutu Nauk o Polityce
Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (tj. Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.)
oraz uchwały nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z późn. zm..

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub historii.
2. Dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem
opracowań naukowych w zakresie historii wojskowości oraz sporów i konfliktów
międzynarodowych.
3. Dorobek w realizacji projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych, popularyzujących
naukę.
4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w wyższej uczelni.
5. Pisemna deklaracja, że 100 % dorobku naukowego podczas pracy w Instytucie Nauk
o Polityce KNS UR będzie zaliczane do dyscypliny nauk o bezpieczeństwie.
6. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, potwierdzona certyfikatem.
7. Elementem dodatkowym w procesie rekrutacji będzie: zaawansowanie prac związanych
z dalszym awansem naukowym, doświadczenie związane z promotorstwem prac
dyplomowych

a

także

doświadczenie

energetycznego, współpracy transgranicznej.

praktyczne

w

zakresie:

bezpieczeństwa

Wykaz wymaganych dokumentów do konkursu:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
2. Odpis dyplomu habilitacyjnego.
3. Życiorys naukowy wraz z informacjami o: dorobku naukowym, w zakresie realizacji
projektów, dydaktycznym, organizacyjnym, a także o doświadczeniu w zakresie projektów
praktycznych.
4. Autoreferat z uwzględnieniem planów naukowych Kandydata.
5. Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o Kandydacie.
6. Oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu.
7. Pisemna deklaracja, że 100 % dorobku naukowego podczas pracy w Instytucie Nauk
o Polityce KNS UR będzie zaliczane do dyscypliny nauk o bezpieczeństwie.
8. Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności.
9. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.
10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu
Rzeszowskiego, al. mjr. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, pokój 325, w godz. od 7.30 do 15.30.
Termin składania zgłoszeń upływa 16 grudnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 grudnia 2020 r.

Prorektor
ds. Kolegium Nauk Społecznych
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

