
  
 

poszukuje osoby na stanowisko 

A S Y S T E N T / A D I U N K T   
z obszaru psychologii 

 

Opis stanowiska/zakres obowiązków 

Zatrudniona osoba będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne, rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w 
realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych Katedry.  

 
Wymagania wobec kandydata  
• Wykształcenie wyższe – mgr psychologii/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii/ doktorat w 

dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii 
• Osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym (dorobek naukowy poświadczony 

publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C 
MNiSW) 

• Doświadczenie w pracy dydaktycznej mile widziane 
• Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie 
• Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o 

zmianie miejsca zamieszkania) 
• Chęć rozwoju naukowego 
• Wysokie zdolności interpersonalne tj. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność  
• Wysoka kultura osobista 
• Zaangażowanie i inicjatywa 
• Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu 
• Dokładność, terminowość, rzetelność 
• Otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania informacji uwarunkowana specyfiką prowadzonych projektów 
• Umiejętność pracy pod presją czasu 

 
Oferujemy 
• Pracę w interesującą pracę w środowisku akademickim 
• Pracę w zgranym, dynamicznym zespole 
• Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych - dla aktywnych osób na polu naukowym przyznawane są 

dodatki naukowe 
• Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz 

wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia 
• Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej 

 
Oferty tj.:   
CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres: 
Biuro Doradztwa Personalnego 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 
lub bdp@wsiz.rzeszow.pl  
z dopiskiem "Psycholog” 



 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej 
klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-
personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  
oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z  
siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 
11 RODO.  

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych 
osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy. 

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
data 

………………………………………………………………………………………….. 
podpis kandydata 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) 
oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez 
Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została 
wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.  

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych 
osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy. 

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
data 

………………………………………………………………………………………….. 
podpis kandydata 
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