
DZIEKAN 
WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO 

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 
W CZĘSTOCHOWIE 

 
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych,  
w dyscyplinie sztuki uŜytkowe /fotografia/ 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 
 
- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) 
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 
/kwalifikacje II stopnia/; 
- osiągnęły znaczący dorobek artystyczny/naukowy/, dydaktyczny i organizacyjny; 
- legitymują się dokonaniami w rozwoju kadry naukowej; 
- stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały nie później niŜ 12 miesięcy przed 
przystąpieniem do konkursu. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie w dziekanacie Wydziału 
Wychowania Artystycznego AJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 13/15, pok. 005,  
42-200 Częstochowa, tel. (034) 365-68-16, następujących dokumentów w dwóch 
egzemplarzach: 
- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowanego  do JM. Rektora Akademii im. Jana 

Długosza; 

- Ŝyciorysu i kwestionariusza osobowego;  
- dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;  
- dokumentacji dorobku artystycznego/naukowego /preferowany profil badawczy: historia polskiej 
fotografii okresu międzywojennego/, dydaktycznego oraz organizacyjnego; 
- wskazana jest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; 
- oświadczenia o spełnianiu wymagań zawartych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 
- oświadczenia  określającego Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy; 
- oświadczenie o wyraŜeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, 
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 
-  oświadczenie o wyraŜeniu zgody na zaliczenie do minimalnej liczby osób zatrudnionych dla potrzeb 
ustalania uprawnień do nadawania stopni naukowych; 
- oświadczenia o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych/. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem – 31 lipca 2012r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19 września 2012 r.  
 
Konkurs moŜe być zamknięty bez wyłonienia kandydata. 
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. 
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią 
im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Plastyki  Wydziału Wychowania 
Artystycznego.   
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. 
 
Częstochowa, 29.06.2012  
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