
 

Kraków dn.11.10.2012 r. 

Konkurs 

na stanowisko adiunkta na Wydziale Intermediów, w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie 

Na podstawie art. 118a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym z p.zm. Dz.U. 
z 2012r, poz.572 oraz § 82 Statutu ASP w Krakowie ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta na 
Wydziale Intermediów ASP w Krakowie. 

O zatrudnienie na stanowisku adiunkta 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 lub kwalifikacje I 
stopnia oraz następujące kwalifikacje:  

• wybitną pozycję artystyczną i naukową w zakresie intermediów, 
• udokumentowaną, międzynarodową działalność artystyczną i naukową w zakresie sztuki 

współczesnej, z naciskiem na aspekt intermedialny i cyfrowy warsztat,  
• znaczne doświadczenie i osiągnięcia w pracy organizacyjnej, kuratorskiej, w zakresie 

publikacji artystycznych i dydaktyki akademickiej. 
• znajomość krajowej i międzynarodowej sceny artystycznej - w wymiarze uczestnictwa, 

organizacji i realizacji przedsięwzięć. 
• Znajomość języków obcych, z naciskiem na język angielski. 

 
Wymagane dokumenty: 

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

zakresie projektowania i organizacji wystaw, wydarzeń artystycznych, prezentacji wielo-
medialnych, publikacji książkowych i cyfrowych, współpracy z instytucjami sztuki w Polsce i 
zagranicą. 

• oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 109 ust.1 cytowanej wyżej 
ustawy. 

• kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, 
• oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP jako pierwszym miejscu pracy oraz 

znajomości programu i gotowości do podjęcia się prowadzenia bloku przedmiotów o nazwie 
Galeria Dydaktyczna. 
 
 

Termin i miejsce składania dokumentów: do 22 października 2012 r., w Dziekanacie Wydziału  
Intermediów / Rzeźby ASP w Krakowie, plac Matejki 13, pokój 4. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29 października 2012 r. 
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Dziekan Wydziału Intermediów Rektor ASP im. J.Matejki 
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