
 
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Kolegium Nauk Społecznych 

Instytut Nauk Prawnych 

ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów 

tel.: +48 17 872 15 15 
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Rzeszów, dn. 23.11.2021 r. 

 

PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego, Instytutu Nauk Prawnych Kolegium 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

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

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

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 

1. Tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych,  

w dyscyplinie nauki prawne. 

2. Udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji autorskich z zakresu nauk prawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem publikacji w czasopismach wskazanych w wykazie czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, obowiązującym  

w dniu składania dokumentów. 

3. Udokumentowany udział w projektach badawczych lub w prowadzeniu badań naukowych. 

4. Udział w rozwoju młodych naukowców. 

5. Udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami . 

6. Udokumentowane doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod 

badawczych (dogmatyczna, prawno porównawcza, historyczna) właściwych dla nauk prawnych. 

7. Preferowane doświadczenie praktyczne w zakresie prawa i polityki penitencjarnej.  

 

Opis stanowiska: 

1. Obowiązkiem profesora Uczelni zatrudnionego w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego 

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych będzie prowadzenie zajęć w formie wykładów, 

ćwiczeń, seminariów dyplomowych z zakresu nauk prawnych. 

2. Do obowiązków naukowych należy udział w badaniach priorytetowych i pozapriorytetowych 

prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych. 

3. Udział w pracach organizacyjnych w ramach w/w Zakładu i Instytutu. 

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Kopia uzyskania tytułu/stopnia naukowego. 

3. Kwestionariusz osobowy - życiorys. 

4. Udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej. 

5. Autoreferat (informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym). 

6. Oświadczenie, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy. 

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 w/w. ustawy. 



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 (tj. Dz. U.  

z 2019, poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie jest zobowiązany złożyć informację o poziomie 

znajomości języka angielskiego. 

 

Kryteria oceny 

1. Ocena dorobku naukowego (realizowane zadania badawcze) – 60 % 

2. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego – 10 % 

3. Udział w rozwoju młodych naukowców – 10 % 

4. Doświadczenie praktyczne w zakresie prawa i polityki penitencjarnej – 20 % 

 

Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej na adres: sekretariat.inp.cs@ur.edu.pl lub 

papierowej w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów, 

pokój nr 205 w godz. od 8:00 do 13:00.  

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24.01.2022 r.  

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne będą przeprowadzone 

w dniu 25.01.2022 r. O terminie rozmowy Kandydat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną 

oraz mailowo. 

 

Termin zatrudnienia: 20.02.2021 r. 

 

Liczba  wolnych stanowisk: 1  

 

Miejsce pracy: Instytut Nauk Prawnych, Zakład Prawa Karnego Procesowego, ul. Grunwaldzka 13, 

Rzeszów 

Umowa o pracę na czas określony. 

Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

 

Linki: 

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-nauk-

prawnych 

https://www.ur.edu.pl/pracownik/hr4r-ur/otm---r 

https://www.ur.edu.pl/pracownik/hr4r-ur 
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