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Konkurs 

na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Na podstawie art. 118 a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 82 Statutu ASP 
w Krakowie ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na kierunku 
intermedia ASP w Krakowie. 

O zatrudnienie na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego może się ubiegać osoba  o 
nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi  określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. (z 
późniejszymi zmianami)  Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia oraz następujące kwalifikacje:  

• wybitną pozycję artystyczną i naukową w zakresie intermediów, 
• znaczące, udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej na poziomie 

akademickim, 
• udokumentowaną działalność artystyczną i naukową w zakresie sztuki współczesnej, z naciskiem na 

aspekt intermedialny i cyfrowy warsztat. 
 
Wymagane dokumenty: 

• zgłoszenie konkursowe,  
• życiorys, 
• portfolio, 
• wykaz osiągnięć w pracy twórczej, naukowej i dydaktycznej ze wskazaniem zastosowań mediów 

cyfrowych, obrazu cyfrowego i wideo, 
• oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. (z 

późniejszymi zmianami)  Prawo o szkolnictwie wyższym, 
• kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, 
• oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP jako podstawowym miejscu pracy oraz o 

kompetencjach w zakresie sprawowania funkcji kierowniczej w pracowni dyplomowej. 
 
Wymiar i forma zatrudnienia:  pełny etat, umowa o pracę 
Termin składania zgłoszeń:  do 30 czerwca 2012 r. 
 
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 2012 roku. 
 
 
Na zgłoszeniu 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)”. 
 


