Rzeszów, dnia 15 września 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
Konkurs na stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Zakładzie Matematyki Dyskretnej
Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Data rozpoczęcia konkursu: 16 lipca 2021 r.
Termin składania ofert: 6 września 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2021 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października 2021 r.
Ilość zgłoszeń: 3
Działając na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zakończenia
procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana:
mgr Anna Kosiorowska
UZASADNIENIE
Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów dokumentami
stwierdziła, że mgr Anna Kosiorowska oraz drugi kandydat spełniają wymagania formalne
oraz wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, Statucie Politechniki Rzeszowskiej oraz pozostałe szczegółowe kryteria kwalifikacyjne
zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Komisja uznała, że trzecia osoba nie spełnia wymagań
formalnych, w szczególności nie złożyła wymaganego w postępowaniu konkursowym
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku
z powyższym jej kandydatura nie była rozpatrywana przez Komisję w dalszym postępowaniu
konkursowym.

Po analizie dokumentacji złożonej przez kandydatów Komisja jednogłośnie uznała,
że kandydatura Pani mgr Anny Kosiorowskiej jest najlepsza dla Zakładu Matematyki
Dyskretnej, a Pani mgr Anna Kosiorowska rokuje nadzieje na rozwój naukowy.
Mając na uwadze powyższe względy Komisja Konkursowa jednogłośnie uznała,
że rekomenduje mgr Annę Kosiorowską do zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie
pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Matematyki Dyskretnej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr hab. Czesław Jasiukiewicz, prof. PRz
Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

