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CM/K- 19/2022 

OGŁOSZENIE KONKURSU 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dniem 8 sierpnia 2022 ogłasza konkurs na  Kierownika Kliniki  Reumatologii Klinicznego Szpi-

tala Wojewódzkiego nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

 

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 

a) posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowa-

nego  nauk medycznych, 

b) legitymować się tytułem zawodowym lekarza, 

c) posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki tzn. specjalizacja z reumato-

logii, 

d) wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie badawczej, dydaktycznej i kształcenia mło-

dej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi. 

2.Do konkursu nie może przystąpić osoba, która: 

a) nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce  

b) z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademic-

kiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na 

podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 i ust 2, art. 125 i 126 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkol-

nictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z  mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

c) została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nie upłynął jeszcze okres zatarcia kary dyscyplinarnej . 

3. Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty: 

a) podanie,  

b) życiorys zawodowy  

c) autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych 

oraz w zakresie kształcenia młodej kadry,  

d) proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs, 

e) wykaz dorobku naukowego kandydata, 

f) odpisy dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia doktora habilito-

wanego,  

g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym prawo wykonywania zawodu oraz uzy-

skane specjalizacje i certyfikaty potwierdzające uzyskanie wymaganych umiejętności w zakresie 

reumatologii. 

h) zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miej-

sca zatrudnienie kandydata, 

i) oświadczenie, że UR będzie jego podstawowym miejscem zatrudnienia, zgodnie z art. 120 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

j) informacje o zatrudnieniu w innych jednostkach, w szczególności w innych uczelniach, jako dodat-

kowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie, 

k) co najmniej dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie, 
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l) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki  wykluczające z udziału w konkursie, o których mowa w 

pkt.2 a, b i c ogłoszenia, 

ł) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

procedury konkursowej. 

 

4). Dokumenty należy składać osobiście  lub wysłać listem poleconym na adres: 

Biuro Kolegium Nauk Medycznych  

Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie 

Al. mjr. W. Kopisto 2 a  

35-959 Rzeszów  

p.17 

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 października 2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu. 

Komisja konkursowa ocenia kandydatów na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego komisja konkur-

sowa przeprowadza dodatkowo czynności w zakresie przeprowadzania konkursu na stanowisko nau-

czyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktyczno- badawczych lub badawczych.  

 

 

 

           Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych 

           Uniwersytetu Rzeszowskiego 

                           Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur 

Rzeszów, 8 sierpnia 2022 r. 

 

Ogłoszenie zostaje opublikowane: 

1) na stronie internetowej UR  

2) w Gazecie Lekarskiej. 

3) języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej- w europejskim portalu dla mo-

bilnych naukowców. 

 

 


