
DZIEKAN
WYDZIAŁU SZTIIKI

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza koŃurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Sźuk Pięknych w Katedrzę Malarstwa

Do konkursu mogą przystą)ić osoby, które:

- spełniają wymogi okręślone w art. 109, art.110 ust,z, ań. 114 ust. 7 oraz art. l18 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, 5'72tj. zpóźn. zm.) i posiadają;
- §tvł, zawodowy magistra sztuki,
- dorobek artystyczny oraz doświadczęnie w zakresię malarstwa i malarstwa ściennego, rysunku oraz technologii
malarstwa/,
- zrajomość obsługi programów ztodzlny Windows oraz pakietu Ms Office,
- majomość obsługi oprogramowania do grafiki rastrowej i wektorowej /Corel DRWA, Adobe Photoshop,
programy 3D, CAD DEKOR, Auto CAD/

oraz legi§łnują się co najmniej 10 letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do koŃursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Sżuki AJD
w Częstochowie ul, Was4mgtona 4/8, pok. l34, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 31 84 232, następujących
dokumentów w dwóch egzemplarzach:
- podanie o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowane do JM. Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie;
- kwęstionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończęnia studiów;
- dokumentacja dorobku aĘstycznego;
- informacja o osiąnięciach w pracy pedagogicznej;
- informacja o dorobku organizacyjnym;

- wskazanajest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia /lub opiekuna naukowego/;
- oświadczenie o spełnianiu wymagań zawaĘch w art. 109 ustawy z dniażl lipca 2005 Prawo o szkolnictwię
wyższym (Dz, U. 20t2, 57 2 t,j. z poźn, zm.);
- oświadczenie określające Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy;
- oświadczenie o wyrazeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawaĘch w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacjlprocesu rekrutacji /zgodnie zvstawąz dn. 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych/.

Termin składania dokumęntów upĘwa z dniem - 03.08.2015 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 16.09.2015 r.

Przewidywany wymiar zatrudnienia -3ń etatu.
Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Zastrzega się prawo oddalęnia ofeĘ bez podania prryczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest ró.lrnoznaczne z nawiązanięm stosunku pracy z Akademią im. Jana Dfugosza
w Częstochowie w Katędrzę Malarstwa lnsĘtutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki.
Uczólnia nie zapewnia zakwaterowania.

Częstochowa, 03.07,2015 r.
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