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PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu 

Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. 

zm.).       

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie 
pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna. 

2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami. 
3. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie pedagogiki przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej, przede wszystkim artykuły w punktowanych czasopismach. 
4. Udokumentowany udział w projektach badawczych lub w prowadzeniu badań 

naukowych. 
5. Znajomość języka obcego.  

 
Opis stanowiska: 
 

1. Obowiązkiem adiunkta będzie prowadzenie zajęć w formie wykładów, ćwiczeń 
z zakresu wczesnej edukacji dzieci (metodyki edukacji zintegrowanej, metodyki 
wychowania przedszkolnego). 

2. Do obowiązków naukowych należy udział w badaniach zespołowych prowadzonych 
przez Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. 

3. Prowadzenie badań własnych w ramach Instytutu Pedagogiki.  
4. Udział w pracach organizacyjnych w ramach w/w Zakładu i Instytutu.  

 
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 
 

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora. 
2. Odpis/kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora. 
3. 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie. 
4. Życiorys i kwestionariusz osobowy. 



5. Autoreferat (informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym). 
6. Oświadczenie, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy 

w przypadku wygrania konkursu. 
7. Pisemna deklaracja, że 100% dorobku naukowego podczas pracy w Instytucie 

Pedagogiki będzie zaliczane do dyscypliny naukowej: pedagogika. 
8. 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 27.04.2016 r.). 

 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki, ul. Ks. Jałowego 24, 35-959 
Rzeszów, pokój 101 lub 107 w godz. 9.00-13.00. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.06.2021 r. 
 
Termin zatrudnienia: 01.10.2021 r. 
 
 
        
 


