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CM/K- 1/2020 

 
Prorektor 

 Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego 

 w Katedrze Fizjoterapii w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych 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. dnia 30 sierpnia 2018 r. Poz. 1668) 

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 kwestionariusz osobowy – życiorys 

 odpis dyplomu  magistra fizjoterapii 

 odpis dyplomu doktora nauk o zdrowiu 

 informacje o dorobku naukowym  

 udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

 ewentualnie inną dokumentację  

 

Wymagania dodatkowe: 

 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów kinezyterapia, diagnostyka 

funkcjonalna i programowanie fizjoterapii. 

 Udokumentowane doświadczenie w pracy fizjoterapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami narządu 

ruchu. 

 Doświadczenie w prowadzeniu prac organizacyjnych. 

 Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu fizjoterapii lub nauk o zdrowiu, 

potwierdzone dorobkiem naukowym. 

 Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 Pełna dyspozycyjność czasowa do realizacji zajęć dydaktycznych w godzinach 8.00-20.00 

 Mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji typu: specjalizacja z fizjoterapii, metody 

fizjoterapeutyczne: PNF, Kinesiotaping, Kinesiology Taping, Terapia Tkanek Miękkich.  
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Główne obowiązki:  

 prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów,  

 opracowywanie i zapewnianie materiałów dydaktycznych,  

 ocena efektów kształcenia studentów,  

 wykonywanie obowiązków organizacyjnych,  

 prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu,  

 przygotowywanie i publikowanie artykułów naukowych,  

 udział w konferencjach naukowych,  

 przygotowywanie grantów naukowych. 

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora Nauk Medycznych,  35-310 Rzeszów,  al. mjr. W. Kopisto 

2a (pok. 17) w terminie do 17 lutego 2020 r. (uwzględnia jest faktyczna data wpływu dokumentów). 

         Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu. 

Rzeszów, dnia 02.12.2019 r.  

 

 
 
Rzeszów, dnia  16 stycznia 2020r.  


