
 

           Kraków,  16.07.2014 r. 

Konkurs 
na stanowisko asystenta 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych 
w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie 

 
 
 Na podstawie art. 118a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym”  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z p.zm.) oraz § 82 Statutu ASP w Krakowie  
ogłaszam konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł 
 na Płótnie w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych  na Wydziale 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. 
 
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 p.zm.) oraz § 83 
Statutu ASP w Krakowie oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
1. posiadanie tytułu doktora w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub otwarty  
    przewód doktorski,  
2. dorobek w zakresie działalności naukowej,  
3. posiadanie doświadczenia pedagogicznego w szkolnictwie wyższym,  
4. znajomość języka obcego. 
 
Wymagane dokumenty:  
1. podanie,  
2. życiorys,  
3. kwestionariusz osobowy, 
4. odpis dyplomu doktorskiego lub poświadczenie otwarcia doktoratu,   
5.  wykaz osiągnięć w pracy artystycznej, naukowej i dydaktycznej, 
6. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 109 cytowanej wyżej ustawy,  
7. dokument stwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji np. opinia lub rekomendacja,  
8. oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP jako podstawowym miejscu pracy, 
9. oświadczenie dotyczące braku pokrewieństwa z kierownictwem jednostki, 
10. oświadczenie o znajomości zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr 
    intelektualnych. 

Termin i miejsce składania dokumentów:  
Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 września  2014 roku.  
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału KIRDS ASP ul. Lea 27-29, 31-052 Kraków.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2014 roku.  
 
Informacje dodatkowe:  
ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego  
w drodze konkursu kandydata.  
ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.  
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)”. 
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