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Podpisany przez:

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy
w uczelniach artystycznych
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Miasto: Kraków
Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Data ogłoszenia: 2019–01–15
Termin składania ofert: 2019–02–18
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony:
http://bip.asp.krakow.pl/userfiles/file/konkursy%20na%20stanowiska/2019/wkirds/konkurs%20asystent%20%C5%9Aciana%20Przenoszenie–
1.pdf
Słowa kluczowe: asystent; konserwacja dzieł sztuki
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. I. Warunki udziału w konkursie: 1. posiadanie stopnia magistra sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie
konserwacja i restauracja dzieł sztuki, 2. spełnienie wymogów art. 109 cytowanej wyżej ustawy, 3. udokumentowany
dorobek w zakresie konserwacji dzieł sztuki, w tym malowideł ściennych, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki
współczesnej, 4. predyspozycje do pracy dydaktycznej ˗ udokumentowany staż odbyty na uczelni artystycznej, 5.
dorobek w ramach popularyzacji problematyki ochrony dzieł sztuki ze wskazaniem na sztukę współczesną, 6.
podstawowe doświadczenie w zakresie ochrony zbiorów i kolekcji, 7. biegła znajomość dwóch języków obcych.
Wymagane dokumenty:
1. 1. zgłoszenie konkursowe
2. 2. życiorys,
3. 3. wykaz osiągnięć w pracy artystycznej i/lub naukowej oraz dydaktycznej wraz z portfolio,
4. 4. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 109 cytowanej wyżej
5. 5. kopia dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji,
6. 6. oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP w Krakowie jako podstawowym
7. 7. oświadczenie w sprawie zakazu bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy niektórymi pracownikami ASP
im. J. Matejki w Krakowie,
8. 8. oświadczenie o zamiarze (w przypadku wygrania konkursu) wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum
kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopni i tytułu naukowego profesora (w przypadku
kandydata z habilitacją) i dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych,
9. 9. oświadczenie o zamiarze (w przypadku wygrania konkursu) wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby N. dla
potrzeb parametryzacji jednostek naukowych,
10. 10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej o ochronie prawnej dóbr
intelektualnych,
11. 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Miejsce składania dokumentów: Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.02.2019 r. Miejsce
przyjmowania dokumentów: Dziekanat Wydziału Ki RDS, ul. J. Lea 27–29, pok. 101
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Uwagi: ASP w Krakowie zastrzega sobie pra–wo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego w drodze
konkursu kandydata. ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.
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