
 
 
 
 
 
 
 
 
WR-1101- 8/2014        Kraków, 2014-07-08 

 
Konkurs 

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

 
Na podstawie art. 118a  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  

 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 
oraz § 82 Statutu ASP w Krakowie 

ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta 
w Pracowni Rzeźby dla Wydziału Malarstwa 

na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. 
 
I. 
1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie 

sztuki piękne, 

Warunki udziału w konkursie: 

2. spełnienie wymogów art.109 cytowanej wyżej ustawy,  
3. minimum trzyletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni. 
 
II. 

1. zgłoszenie konkursowe, 
Wymagane dokumenty: 

2. życiorys,  
3. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 109 cytowanej wyżej ustawy, 
4. odpis dyplomu, 
5. portfolio (można dołączyć aneks cyfrowy dorobku artystycznego lub dydaktycznego), 
6. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 
7. wszelkie dodatkowe informacje  (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w 

ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu), 
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku w przypadku 

wygrania konkursu. 
 
III. Termin i miejsce składania dokumentów:
 termin składania dokumentów upływa z dniem 10 sierpnia 2014 r. 

  

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie lub w Dziale Spraw 
Pracowniczych (plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków). 

 
IV. 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2014 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu:  

 
V. Informacje dodatkowe:  

ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku  jedynie wybranego  w drodze 
konkursu kandydata. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo 
niewyłonienia   kandydata do zatrudnienia.  

 
W zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133,  poz. 883 z późn. 
zmianami)” 


