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Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych ogłasza konkurs na 
stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych 

w Zakładzie Dietetyki w Instytucie Nauk o Zdrowiu  
Kolegium Nauk Medycznych 

 

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 późn.zm. z dnia 20 stycznia 2020 r.). 

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

 Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie 

https://www.ur.edu.pl/pracownik/wnioski); 

 odpis dyplomu magistra dietetyki; 

 informację o dorobku naukowym, dorobku w zakresie realizacji projektów, dorobku 

dydaktycznym, organizacyjnym; 

 dwie opinie o kandydacie profesorów lub doktorów habilitowanych; 

 oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy 

w przypadku wygrania konkursu; 

 pisemna deklaracja, że 100% dorobku naukowego podczas pracy 

w Instytucie Nauk o Zdrowiu UR będzie zaliczane do dyscypliny nauki 

o zdrowiu; 

 Kandydat ubiegający się o zatrudnienie jest zobowiązany potwierdzić znajomość 

języka    angielskiego    na    poziomie co    najmniej B2.  Obowiązek  nie  dotyczy 

absolwentów filologii angielskiej co najmniej z tytułem licencjata. 

 oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce; 

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu; 

 ewentualnie inną dokumentację; 

 

Wymagania podstawowe:  

 co najmniej magister dietetyki; 

 dorobek naukowy w zakresie nauk o zdrowiu; 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce żywieniowej lub dietetycznej; 

https://www.ur.edu.pl/pracownik/wnioski


 

 

 pisemna deklaracja, że 100% dorobku naukowego podczas pracy w Instytucie Nauk  

o Zdrowiu UR będzie zaliczane do dyscypliny nauki o zdrowiu; 

 pełna dyspozycyjność czasowa do realizacji zajęć dydaktycznych 

w godzinach 8.00-20.00; 

 elementem dodatkowym w procesie rekrutacji będzie doświadczenie pracy z 

pacjentami; 

 mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji, kursów doszkalających w 

tematyce żywienia człowieka i dietetyki. 

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora Nauk Medycznych,  35-310 

Rzeszów,  al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 17) w terminie do 9 grudnia 2021 r. 

(uwzględnia jest faktyczna data wpływu dokumentów). 

      Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 60 dni od terminu zakończenia 

konkursu. 

Rzeszów, dnia 11 październik 2021 r. 


