
Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość  
do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych oraz Instytucie Muzyki w roku akademickim 

2017/2018 w trybie umowy cywilno-prawnej 
 

I. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które: 
- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2016, 1842 tj. z późn. zm) ; 
- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra; 
- posiadają dorobek artystyczny, naukowy lub dydaktyczny w obrębie reprezentowanej dyscypliny 
naukowej/artystycznej; 
- są dyspozycyjne. 
 
II. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów w wymiarze: 

1. Wybrane zagadnienia z zakresu literatury, teatru  i filmu  - 30 godzin  
2. Drugi instrument (gitara)      - 20 godzin 

3. Fakultet I (drugi instrument-gitara)     - 30 godzin   
  

III. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Sztuki  /pok. 134  
w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8/ następujących dokumentów: 
- podanie o zawarcie umowy cywilno-prawnej w roku 2017/2018 skierowane do Prorektor ds. Studenckich 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie /w podaniu należy wskazać przedmiot, którego prowadzeniem 
kandydat jest zainteresowany/; 
- kwestionariusz osobowy; 
- odpis dyplomu; 
- dokumentacja dorobku artystycznego/naukowego/dydaktycznego; 
- zaświadczenie potwierdzające aktualne przeszkolenie kandydata w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
- oświadczenie o niekaralności,  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o nieukaraniu karą 
pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony 
/zawierające stwierdzenie, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz 
stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy/. 
 
IV. Wynagrodzenie, według stawek określonych w  Zarządzeniu Rektor  Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie, za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane będzie wypłacane co miesiąc na 
podstawie rachunku.  
 
V. Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję powołaną w drodze uchwały Rady Wydziału 
Sztuki jest dorobek artystyczny/naukowy, dydaktyczny kandydata. 
 
VI. Decyzje komisji nie podlegają procedurom odwoławczym. 
 
VII. Dokumenty należy składać do dnia 16.10.2017 roku. 
 
VIII.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas październikowego posiedzenia Rady Wydziału Sztuki. 
 
IX. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem w trybie umowy cywilno-prawnej  
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Sztuki). 
 
X. Szczegółowych informacji udziela dziekanat Wydziału Sztuki /pok. 134, ul. Waszyngtona 4/8, tel. 34 – 37 
– 84 - 232/. 

DZIEKAN 

Częstochowa, dnia  10.10.2017 roku                                                   Wydziału Sztuki  
 

dr hab. Jerzy Piwowarski prof. nadzw.        

          Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 


