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Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy
w uczelniach artystycznych
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Miasto: Katowice
Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Data ogłoszenia: 2019–03–11
Termin składania ofert: 2019–04–10
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony: https://www.asp.katowice.pl/wspolpraca/oferty–pracy–asp/nauczyciele–akademiccy/konkurs–na–
stanowisko–adiunkta–ze–stopniem–doktora–habilitowanego–w–katedrze–multimediow–w–pracowni–fotografii.html
Słowa kluczowe: adiunkt, doktor habilitowany, multimedia, fotografia
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce i złożą oświadczenie, że: ● posiadają stopień doktora habilitowanego ● mają pełną zdolność do czynności
prawnych, ● nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe, ● nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8 ● w pełni korzystają z
praw publicznych ● posiadają znaczny dorobek fotograficzny ● posiada 10 letnie doświadczenie dydaktyczne
(akademickie) w prowadzeniu zajęć z fotografii
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie.
2. Życiorys projektowy (CV) zawierający; ● wykaz zrealizowanych, wdrożonych projektów fotograficznych ●
informację o udziale w wystawach, wystąpieniach na konferencjach, sympozjach itp., ● informację o dotychczasowej
działalności dydaktycznej, ● inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji w
tym np. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji, certyfikaty
3. PORTFOLIO (w wersji elektronicznej) zawierające wizualną dokumentację dorobku wskazanego w życiorysie
projektowym (CV)
4. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
5. Opinie, referencje.
6. Oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań.
7. Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.
8. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
9. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP
Miejsce składania dokumentów: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Dział Spraw Pracowniczych,
Katowice, ul. Raciborska 37
Uwagi: Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 15.04.2019 Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na
stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowany termin zatrudnienia: 01.05.2019. Po rozstrzygnięciu
konkursu, dokumentacja konkursowa zostanie odesłana na wskazany przez zgłaszającego adres.
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