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UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników  

badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Prawa Cywilnego i Handlowego w Instytucie 

Nauk Prawnych 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. Tytuł zawodowy: magister nauk prawnych. 

2. Praca magisterska z zakresu nauk prawnych. 

3. Średnia z toku studiów co najmniej 4,5.  

4. Pełna dyspozycyjność.  

5. Biegła znajomość języka polskiego. 

6. Znajomość co najmniej jednego języka obcego potwierdzona dokumentem. 

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Kwestionariusz osobowy. 

3. Życiorys naukowy. 

4. Autoreferat. 

5. Odpis dyplomu magistra prawa.  

6. Wstępną prezentację odnośnie do tematu i planu rozprawy doktorskiej z zakresu 

prawa cywilnego.  

7. Potwierdzenie ewentualnego dorobku naukowego z zakresu prawa cywilnego. 

8. Inną dokumentację (zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające 

spełnienie wymagań konkursowych).  

9. Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie. 

10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce.  



11. 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. 

12. Oświadczenie  Kandydata,  że  UR  będzie  podstawowym  miejscem  pracy  

w  przypadku wygrania konkursu. 

13. Pisemną deklarację, że 100% dorobku naukowego podczas pracy w Instytucie Nauk 

Prawnych zaliczone będzie do dyscypliny nauki prawne. 

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Grunwaldzka 13 

35- 068 Rzeszów, pokój 205, w godz. od 8.00 do 13.00.  

 

Termin składania zgłoszeń upływa 02.08.2021 r.  

Komisja   konkursowa   zastrzega   sobie   prawo  przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej 

z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.  O  terminie  rozmowy  Kandydat  zostanie  

powiadomiony drogą telefoniczną oraz mailowo. Rozmowy kwalifikacyjne będą 

przeprowadzone w  dniach 01.09. – 03.09.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 06.09.2021 r. 

 
 

       
 

 


