
Rzeszów, 26.06.2020 r. 

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta  

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w zakresie wczesnej edukacji dziecka 

w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu 

Pedagogiki 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: 

 dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, 

 doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel przedszkola lub klas I-III szkoły 

podstawowej (minimalnie 3 lata), 

 publikacje autorskie z dziedziny pedagogiki/wczesnej edukacji, przede wszystkim 

artykuły w punktowanych czasopismach, 

 dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, 

 przygotowanie pracy doktorskiej w zakresie nauk społecznych – w zakresie pedagogiki. 

 

Opis stanowiska: 

 

 obowiązkiem asystenta będzie prowadzenie zajęć (ćwiczeń i warsztatów) z zakresu 

wczesnej edukacji dzieci (metodyki edukacji zintegrowanej, metodyki wychowania 

przedszkolnego), opieka nad praktykami studenckimi, 

 do obowiązków naukowych i organizacyjnych należy udział w badaniach zespołowych 

prowadzonych przez Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej 

i Wczesnoszkolnej, intensyfikacja badań własnych w celu przygotowania rozprawy 

doktorskiej, udział w pracach organizacyjnych w ramach Zakładu i Instytutu. 

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 

 podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, 

 odpis dyplomu magisterskiego, 

 życiorys i kwestionariusz osobowy, 

 autoreferat: informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, 



 oświadczenie, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy 

w przypadku wygrania konkursu, 

 zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie wymagań 

konkursowych, 

 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 29.07.2020 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14.08.2020 r. 

Termin zatrudnienia : 01.10.2020 r. 

 

 

       Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych 

        Uniwersytetu Rzeszowskiego 

         

        dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR 


