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REKTOR 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 ogłasza konkurs na stanowisko  
ADIUNKTA 

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki 

 
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)z p. zm. i  par. 83 Statutu ASP  
z dnia 29.06.2006  r. z p. zm. oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 
  
1.posiadanie stopnia naukowego doktora lub kwalifikacje I stopnia, 
2.pozytywna opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej  
   i dydaktycznej oraz informacja o perspektywach uzyskania habilitacji, 
3.umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
4.biegła znajomość obcego. 

 
 
Wymagane dokumenty: 

 
15. podanie 
16. życiorys 
17. odpis dyplomu doktorskiego, lub zaświadczenia o kwalifikacjach I stopnia, 
18. autoreferat uwzględniający najważniejsze osiągnięcia artystyczne kandydata 
19. informacja o realizowanych zajęciach dydaktycznych 
20. zaświadczenie o znajomości języka obcego 
21. oświadczenie stwierdzające, że ASP będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania 

konkursu 
22. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
23. 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 

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

 
Termin składania zgłoszeń: 13. 09.2013 r.  
Miejsce przyjmowania dokumentów: Dziekanat WKIRDS, ul. Lea 27-27, p. 101 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.09.2013 r. 
 
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)”. 
 

Dziekan Wydziału KIRDS     Rektor ASP im. J. Matejki 
 ASP w Krakowie      w Krakowie 
 dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP   prof. Stanisław Tabisz 

 


