
      
 

WR-1101-8/11  

           Kraków, 27.07.2011 r. 

 

REKTOR 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 ogłasza konkurs na stanowisko  

ADIUNKTA 

na Wydziale Rzeźby 

w Katedrze Intermediów 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 

27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365) oraz odpowiadają następującym 

kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

 posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora (w dyscyplinie sztuki piękne), 

 umiejętność i praktyka w stosowaniu oprogramowania graficznego i do edycji mediów strumieniowych, 

znajomość platformy Apple Macintosh, 

 udokumentowany, samodzielny dorobek i możliwe do udokumentowania doświadczenia w zakresie 

sztuki intermedialnej, ze szczególnym naciskiem na Sztukę Performance,  

 co najmniej trzyletnia praktyka dydaktyczna z udokumentowanymi osiągnięciami, 

 biegła znajomość angielskiego, 

 mile widziana praktyka kuratorska i organizacyjna w zakresie wystawiennictwa, organizacji festiwali i 

prezentacji artystycznych. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. zgłoszenie konkursowe, 

2. życiorys, 

3. zaświadczenie (potwierdzona kserokopia) o posiadaniu stopnia naukowego doktora, 

4. portfolio (można dołączyć aneks cyfrowy dorobku artystycznego oraz dydaktycznego), 

5. opis działalności dydaktycznej oraz pracy w zespole, 

6. wszelkie dodatkowe informacje  (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie 

w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu),  

7. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 

8. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, 

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia 

uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb 

utworzenia/kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu, 

10. oświadczenie o znajomości zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr 

intelektualnych. 

 

Wymiar i forma zatrudnienia:  pełny etat, umowa o pracę 

Termin składania zgłoszeń:  do 15.09.2011  

 

Miejsce przyjmowania dokumentów:   Dziekanat Wydziału Rzeźby  

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

        w Krakowie Plac Matejki 13 

31-157 Kraków. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:    do końca września 2011 roku. 

 
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133,  poz. 883 z późn. zmianami)”. 


