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Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy
w uczelniach artystycznych
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Miasto: Kraków
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Data ogłoszenia: 2019–02–19
Termin składania ofert: 2019–04–19
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony:
http://bip.asp.krakow.pl/userfiles/file/konkursy%20na%20stanowiska/2019/wrz/2_og%C5%82oszenie%20konkursu%20na%20prof_%20ndzw_%202019–
1–4.pdf
Słowa kluczowe: profesor nadzwyczajny; rzeźba
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. I. Warunki udziału w konkursie: 1. posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuk
pięknych, 2. spełnienie wymogów art.113 cytowanej wyżej ustawy, 3. posiadanie wybitnej pozycji w swojej
dziedzinie, osiągnięcia w promowaniu kadry naukowej oraz w działalności dydaktycznej.
Wymagane dokumenty:
1. 1. zgłoszenie konkursowe,
2. 2. życiorys lub CV,
3. 3. wykaz osiągnięć w pracy artystycznej i dydaktycznej wraz z portfolio,
4. 4. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 cytowanej wyżej ustawy,
5. 5. kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji,
6. 6. oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP w Krakowie jako podstawowym miejscu pracy,
7. 7. oświadczenie w sprawie zakazu bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy niektórymi pracownikami
8. 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9. 9. wszelkie dodatkowe informacje, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z
rozstrzygnięciem konkursu.
Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Rzeźby lub na
Dzienniku Podawczym, parter, pl. J. Matejki 13, 31–157 Kraków, tel. + 48 12 422 24 37, e–mail:
rzezba@asp.krakow.pl osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 19.04.2019r. Dokumenty, które wpłyną do
jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi: 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z
wybranymi do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatami. 2. Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki
w Krakowie zastrzega sobie prawo do niewyłonienia kandydata do zatrudnienia. 3. Nieodebrane do dnia
15.07.2019r. oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
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