Wniosek nr: 100516/17 złożony dnia: 20170605
» "ANNA MACIĄGA; AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
W GDAŃSKU"
(certyfikat ważny od 20160608 do 20180608, wydany
przez CERTUM QCA)

Podpisany przez:

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy
w uczelniach artystycznych
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Miasto: Gdańsk
Stanowisko: Adiunkt
Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Data ogłoszenia: 2017–06–05
Termin składania ofert: 2017–06–20
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony: www.asp.gda.pl
Słowa kluczowe: nauki o sztuce, historia architektury polskiej XX wieku
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. 1. posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy 3. biorą czynny
udział w życiu naukowym (wystąpienia na konferencjach i sympozjach) 4. czynna znajomość języka angielskiego 5. posiadają
możliwość prowadzenia wykładów w języku angielskim
Wymagane dokumenty:
1. 1. Podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko adiunkta do Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu
Nauk o Sztuce
2. 2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią
3. 3. Życiorys zawodowy
4. 4. Wykaz dorobku naukowego.
5. 5. Odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego.
6. 6. Recenzje pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.
7. 7. Wykaz publikacji.
8. 8. Opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego)
9. 9. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
10. 10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.
Miejsce składania dokumentów: Zgłoszenie na konkurs należy kierować; Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP w
Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6 80–836 Gdańsk.
Uwagi: Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Nauk
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Humanistycznych w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce w zakresie: nauk o sztuce, preferowany jest dorobek
naukowy w zakresie historii architektury polskiej XX wieku. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki
określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z
póź. zm.), oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 r. z póź. zm, i odpowiada następującym kryteriom
kwalifikacyjnym: 1. posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy
3. biorą czynny udział w życiu naukowym (wystąpienia na konferencjach i sympozjach) 4. czynna znajomość języka angielskiego
5. posiadają możliwość prowadzenia wykładów w języku angielskim Kandydaci proszeni są o składanie następujących
dokumentów: 1. Podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko adiunkta do Dyrektora Międzywydziałowego
Instytutu Nauk o Sztuce. 2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią. 3. Życiorys zawodowy 4. Wykaz dorobku naukowego.
5. Odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego. 6. Recenzje pracy doktorskiej lub habilitacyjnej. 7. Wykaz
publikacji. 8. Opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego). 9. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków
konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu. 10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej. Termin składania
podań do 20.06.2017 r. do godz. 14oo. Zgłoszenie na konkurs należy kierować; Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
ASP w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6 80–836 Gdańsk. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.06.2017 r. Z wyłonioną w
konkursie osobą zostanie nawiązany stosunek pracy na czas określony od dn. 1.10.2017 r. Słowa kluczowe: nauki o sztuce,
historia architektury polskiej XX wieku.
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