Wniosek nr: 100486/17/A1 złożony dnia: 20170906
» "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: instruktora technologii cyfrowych (CAM)
Dyscyplina naukowa: sztuki projektowe
Data ogłoszenia: 2017–05–31
Termin składania ofert: 2017–09–27
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony: www.asp.gda.pl
Słowa kluczowe: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, CAD/CAM, cyfrowe wspomaganie projektowania, prototypowanie, rapid
prototyping
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. 1. tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 2. doświadczenie zawodowe w zakresie cyfrowego modelowania i
prototypowania – CAD/CAM; 3. umiejętność obsługi obrabiarek CNC oraz narzędzi ręcznych; 4. praktyka w wykonywaniu
prototypów produktów przemysłowych, makiet architektonicznych, modeli redukcyjnych i prezentacyjnych – zwłaszcza przy
pomocy zaawansowanych technik rapid prototyping; 5. umiejętność interpretacji rysunku technicznego i dokumentacji cyfrowej;
6. znajomość rozwiązań i technologii stosowanych we współczesnych przemysłach kreatywnych; 7. gotowość uczestniczenia w
projektach badawczych, wdrożeniowych i naukowych; 8. dyspozycyjność, zaangażowanie; 9. umiejętność pracy w zespole; 10.
predyspozycje pedagogiczne Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku instruktora będzie należało między innymi:
wsparcie techniczne w procesie prototypowania projektów studenckich, konsultacje i pomoc przy realizacji modeli, makiet i
pierwowzorów technologii CAD/CAM, CNC oraz w dostępnych technologiach manualnych, opracowywanie, prowadzenie i
współprowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie technologii metalu, szkła, kompozytów, tworzyw syntetycznych stosowanych
w obszarze wzornictwa i architektury wnętrz, uczestniczenie w projektach badawczych, koordynowanych przez pracowników
naukowo–dydaktycznych Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
Wymagane dokumenty:
1. Podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko instruktora do Dziekana Wydziału Architektury i
Wzornictwa
2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią
3. Odpis dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędny
4. Życiorys zawodowy w formie tabelarycznej
5. Wydrukowana dokumentacja fotograficzna lub techniczna prezentująca dorobek w zakresie cyfrowego prototypowania,
realizacji projektów wzorniczych, architektonicznych, technologicznych, itp.
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6. Opis innych dokonań twórczych, organizacyjnych, badawczych
7. Kopie ukończonych kursów, uprawnień i certyfikatów
8. Rekomendacje lub listy polecające z poprzednich miejsc pracy
9. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
będzie podstawowym miejscem w pracy w przypadku wygrania konkursu.
10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.
Miejsce składania dokumentów: Zgłoszenie na konkurs należy kierować: Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk
Dziekanat (pok. 109), ul. Targ Węglowy 6, 80–836 Gdańsk.
Uwagi: Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko instruktora technologii cyfrowych (CAM)
na Wydziale Architektury i Wzornictwa Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają 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., i posiadają następujące kwalifikacje: 1. tytuł zawodowy magistra lub tytuł
równorzędny; 2. doświadczenie zawodowe w zakresie cyfrowego modelowania i prototypowania – CAD/CAM; 3. umiejętność
obsługi obrabiarek CNC oraz narzędzi ręcznych; 4. praktyka w wykonywaniu prototypów produktów przemysłowych, makiet
architektonicznych, modeli redukcyjnych i prezentacyjnych – zwłaszcza przy pomocy zaawansowanych technik rapid prototyping;
5. umiejętność interpretacji rysunku technicznego i dokumentacji cyfrowej; 6. znajomość rozwiązań i technologii stosowanych we
współczesnych przemysłach kreatywnych; 7. gotowość uczestniczenia w projektach badawczych, wdrożeniowych i naukowych;
8. dyspozycyjność, zaangażowanie; 9. umiejętność pracy w zespole; 10. predyspozycje pedagogiczne Do głównych zadań osoby
zatrudnionej na stanowisku instruktora będzie należało między innymi: wsparcie techniczne w procesie prototypowania projektów
studenckich, konsultacje i pomoc przy realizacji modeli, makiet i pierwowzorów technologii CAD/CAM, CNC oraz w
dostępnych technologiach manualnych, opracowywanie, prowadzenie i współprowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie
technologii metalu, szkła, kompozytów, tworzyw syntetycznych stosowanych w obszarze wzornictwa i architektury wnętrz,
uczestniczenie w projektach badawczych, koordynowanych przez pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Architektury
i Wzornictwa ASP w Gdańsku Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów: 1. Podanie zawierające
zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko instruktora do Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa. 2. Kwestionariusz
osobowy wraz z fotografią 3. Odpis dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędny 4. Życiorys zawodowy w
formie tabelarycznej 5. Wydrukowana dokumentacja fotograficzna lub techniczna prezentująca dorobek w zakresie cyfrowego
prototypowania, realizacji projektów wzorniczych, architektonicznych, technologicznych, itp. 6. Opis innych dokonań twórczych,
organizacyjnych, badawczych 7. Kopie ukończonych kursów, uprawnień i certyfikatów 8. Rekomendacje lub listy polecające z
poprzednich miejsc pracy 9. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk
Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy w przypadku wygrania konkursu. 10. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej. Na podstawie punktowej oceny jakości przedstawionego dorobku
Komisja zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Słowa
kluczowe: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, CAD/CAM, cyfrowe wspomaganie projektowania, prototypowanie, rapid
prototyping Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku informuje o przedłużeniu konkursu na stanowisko instruktora
technologii cyfrowych (CAM) na Wydziale Architektury i Wzornictwa Termin składania podań do dnia 27.09.2017 r. Zgłoszenie
na konkurs należy kierować: Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk Dziekanat (pok. 109), ul. Targ Węglowy 6, 80–
836 Gdańsk. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03.10.2017 r. Z wyłonioną w konkursie osobą zostanie nawiązany
stosunek pracy na czas określony od dn. 09.10.2017 r.
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