
DZIEKAN
WYDZIAŁU SZTUKI

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

og)asza konkurs na stanowisko asystenta w Ins§ztucie Sźuk Pięknych w Katedrze Grafiki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109, ar1.110 ust.l, art. 114 ust, 6 oraz art. 118 ust. l i 2 ustawy
zdnia2'| lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U,2012,572tj. zpóźn. zm.) i posiadają
- tytuł zawodowy magistra sźuki /uryskany na kierunku Grafika,/,
- nlaczący dorobek arlystyczny (m.in. wystawy zbiorowe i indywidualne, udział wkonkursach graficznych
kaj owych i zagranicznych, nagrody i wyrómienia),
- doświadczenie w zakresie grafiki warsźatowej (wymagana bndzo dobra znajomość drŃu wklęsłego,
wypukłego, druku cyfrowego, technik non-toxic),
- znajomość edytora tekstów programu do prezentacji multimedialnych dla systemu Windows,
zrrajomość obsługi programów do grafiki rastrowej i wektorowej,
- doświadczęnie w realizacji projektów naukowo-badawczych (w §łn finansowanych ze środków
zewnętrmych),
- doświadczęnie w organizacji oraz uczestnictwo w działaniach i wydarzeniach artysĘcznych we wspóĘracy
uczelni z samorządowymi i państwowymi instytucjami kultury,
- arajomość języka angielskiego (poziom co najmniej średnio zawansowany),
- doświadczęnie w dydaĘce akademickiej i w pracy organizacyjnej na uczelni.

Kandydaci przystępujący do koŃwsu proszeni są o złożenię w dziekanacie Wydziału Sźuki AJD
w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 134, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 37 84 232; następujących
dokumęntów w dwóch egzemplarzach:
- podanie o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowane do JM. Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
- dokumentacja dorobku artystycmego,
- informacja o osiągnięciach w pracy pedagogicznej,
- informacja o dorobku órganizacyjnym,
- wskazana jest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia /lub opiekuna naukowego/,
- oświadczenie o spełnianiu wlłnagań zawaĘch w art. l09 ustawy z dniaŻ7 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2012,5'72 tj. zpóźn. nrl.);
- oświadczęnie określające Akademię im, Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy;
- oświadczenie o w}razeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawaĘch w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lzgodnie zvstawąz dn. 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych/.

Termin składania dokumentów upływa z dniem - 03.08.2015r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 16,09.2015 r.

KoŃurs możebyó zamknięty bęz wyłonienia kandydata,
Zasttzega się prawo oddalenia ofeĄ bez podania przyczyny,
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równomaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza
w Częstochowie w Katedrze Grafiki InsĘrtutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki.
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.

Częstochowa, 03.0'1 .201 5 r.
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