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REKTOR 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

ogłasza konkurs na stanowisko 
ADIUNKTA 

w Pracowni Działań Wizualnych C Katedry Sztuk Wizualnych  
   Wydziału Form Przemysłowych 

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

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz.572                         

z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 posiadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych 
 umiejętność programowania pracy badawczej i dydaktycznej 
 predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, a w szczególności: 

1. umiejętność  formułowania problemów z zakresu sztuki,  
2. umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczeń studentom, 
3. chęć poświęcenia się aktywnej pracy dydaktycznej i organizacyjnej w ASP, 
4. umiejętność pracy w zespołach projektowych, 
5. wiedza z zakresu: 

- sztuki, intermediów, działań wizualnych 
6. doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni artystycznej 

 znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii zawodowej 
 doświadczenie i praktyka w twórczości artystycznej. 
  
Wymagane dokumenty : 

1. wniosek kandydata z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( 
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, 
poz. 883 z późn. zmianami)”, 

2. życiorys, 
3. wykaz najważniejszych osiągnięć artystycznych kandydata, 
4. dokumentacja dorobku twórczego tzw. portfolio 
5. odpis dyplomu doktorskiego, 
6. predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone przez promotora  przewodu doktorskiego 

lub przez bezpośredniego przełożonego  
7.ewentualnie zaświadczenie o odbytych stażach lub z poprzedniej pracy, opinie i inne ważne 

informacje o kandydacie, informacja o realizowanych zajęciach dydaktycznych 
8. oświadczenie stwierdzające, że ASP będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu 
9. oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
10. 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 

 
 

Termin składania podań do dnia  10 września  2013 r.  
w Dziekanacie Wydziału Form Przemysłowych, ul. Smoleńsk 9, Kraków, p.101. 

 
Wnioski rozpatrzone zostaną  przez  Radę Wydziału Form Przemysłowych w drugiej połowie września 
2013 roku.  
 
 
 
            Dziekan                                                                                     Rektor   
                 prof.  Andrzej Ziębliński                               prof.  Stanisław Tabisz 
 


