Uniwersytet Rzeszowski
Kolegium Nauk Społecznych
Rzeszów, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Prorektor
ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w zakresie pedagogiki specjalnej
w Zakładzie Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki KNS UR

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w ustawie z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020.85 z późniejszymi zmianami
z dnia 20 stycznia 2020 r.).
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
− tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki,
− dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika
specjalna,
− co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną,
− publikacje autorskie z dziedziny pedagogiki/specjalnej, przede wszystkim artykuły
w punktowanych czasopismach,
− udział w projektach badawczych lub w prowadzeniu badań naukowych,
− znajomość języka obcego.
Opis stanowiska:
− obowiązkiem adiunkta będzie prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń i warsztatów)
z zakresu pedagogiki specjalnej, opieka nad praktykami studenckimi,
− do obowiązków naukowych i organizacyjnych należy udział w badaniach zespołowych
prowadzonych przez Instytut Pedagogiki, Zakład Badań nad Niepełnosprawnością
Intelektualną,
− udział w pracach organizacyjnych w ramach Zakładu i Instytutu.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
−
−
−
−

podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
odpis dyplomu magisterskiego,
życiorys i kwestionariusz osobowy,

al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 11
e-mail: cs@ur.edu.pl

− autoreferat (informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym),
− zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie wymagań
konkursowych,
− oświadczenie, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania
konkursu,
− pisemna deklaracja, że 100% dorobku naukowego podczas pracy w Instytucie
Pedagogiki będzie zaliczane do dyscypliny naukowej: pedagogika,
− zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27.042016 r.).
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki, ul. Ks. Jałowego 24,
35-959 Rzeszów, pokój 102 lub 107 w godz. 9.00-14.00.
Termin składania zgłoszeń upływa 23.09.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.09.2020 r.
Termin zatrudnienia: 1.10.2020 r.

