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Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy
w uczelniach artystycznych
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Miasto: Łódź
Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Data ogłoszenia: 2019–07–23
Termin składania ofert: 2019–08–23
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony: https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/o–akademii/praca–w–asp/686–190723–190901–sw–asystent
Słowa kluczowe: fotografi, multimedia
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. 1. Posiadać co najmniej tytułu zawodowego magistra kierunku z dziedziny sztuk plastycznych lub filmowych 2.
Dorobek i działalność w obszarze sztuk plastycznych lub filmowych, w szczególności fotografii oraz multimediów 3.
Doświadczenie w działalności artystycznej i dydaktycznej w jednostkach szkolnictwa wyższego 4. Znajomość języka
polskiego. 5. Znajomość języka obcego angielskiego na poziomie B2+.
Wymagane dokumenty:
1. 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko
2. 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
3. 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej/dydaktycznej
4. 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4
5. 5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów
wyższych, znajomość języka obcego/obcych
6. 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego
7. 7. Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego
8. 8. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
9. 9. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2.
Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuk Wizualnych, Łódź, ul.
Franciszkańska 76/78, pok. 30, do dnia 23.08.2019 roku do godz. 14.00.
Uwagi: Spotkanie Komisji Konkursowej z kandydatami odbędzie się dnia 03.09.2019 r. od godz. 9.00 w pok. nr 28
w siedzibie Wydziału Sztuk Wizualnych. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej
Uczelni (www.asp.lodz.pl) w dniu 05.09.2019 r. o godz. 12.00.
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