
wyDzIAŁu szTuKI 
"'ćiTffiillM. 

JANA DŁuGoszA
W CZĘSTOCHOWIE

og}asza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa w dziedzinie sźuk plasĘczrych, dyscyplina sźuki
piękne /w zakresie malarstwa/

Do konkursu mogąprzystąpió osoby, które:

- spełniająwymogi określone w art. 109, art.II4 ust. 5 oraz art. 118 ust. l i 2 ustawy zdniaŻ7 lipca 2005r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012,572tj. zpóźn,nn.) i posiadają
- stopień doktora sztuki /uzyskany nie pózniej niż lż miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/,
- dorobek arlystyczny zgodny z posiadanym stopniem naukowym /doświadczenie w zakresie malarstwa, rysunku,
technologii malarstwa/,
- znajomośó obsfugi systemów zrodziny Windows oraz pakietu Ms Office,
- znajomośó obsługi oprogramowania do grafiki rastrowej i wektorowej

orazlegiĘmują się co najmniej 6 letnim doświadczeniem w pracy dydaĘcznej w szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o ńożenie w dziekanacie Wydziału Sźuki AJD
w Częstochowie ul. Wasryngtona 4l8, pok. I34, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 37 84 232, następujących
dokumentów w dwóch egzemplarzach:
- podanie o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowane do JM. Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu doktora sztuki,
- dokumentacja dorobku artystycznego,
- informacja o osi€nięciach w pracy pedagogicznej,
- informacja o dorobku orgańzacyjnym,
- wskazana jest opinia o przebiegu dołchczasowego zatrudnienia /lub opiekuna naukowego/;
- oświadczenie o spełnianiu wymagań zawarĘch w art. 109 ustawy z dniaż7 lipca2005 Prawo o szkolnictwie
v,lyższym (Dz. U. 2OI2, 57Z t.j, z poźn. zm.|;
- oświadczenie określające Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy;
- oświadczenie o zgodzie na włączenie do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia /zgodne ze
wzorem stanowiącym ZŃącznik nr 2 do UchwĄ Nr 828/2008 Preąldium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia
27 listopada 2008 roku./,
- oświadczenie o wyrazeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawaĘchw ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lzgodnie zlstawąz dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych/.

Termin składania dokumentów upływa z dniem - 14,07.2015 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 16,09.ż015 r.

Konkurs może być zamknięĘ bez wyłonienia kandydata.
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przlcryny.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznacmle z nawiąaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza
w Częstochowie w Katedrze Malarstwa Wydziału Szfuki.
Uczelnia nie zapewni a zakvl aterowania.

Częstochowa, 12,06.2015 r.

DZIEKAN
Wydziału Sztuki

dr hab. Robert Gawroński
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