
Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie ogłasza konkurs ofert  
na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych w roku akademickim 2019/2020  

w trybie umowy cywilno-prawnej 
 
I. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które: 
- spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668); 
- 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. Marketing sztuki i prawo autorskie/Marketing sztuki z elementami prawa autorskiego - 45 godzin   
2. Projekty twórcze z elementami prawa autorskiego - 15 godzin 
3. Dydaktyka na III etapie kształcenia  – 90 godzin 
4. Wiedza o kulturze – 60 godzin 
5. Wybrane zagadnienia z zakresu literatury, teatru i filmu – 30 godzin 
6. Struktury i działania wizualne  – 90 godzin 
7. Kreacje wizualne – 30 godzin 
8. Podstawy fotografii – 60 godzin 
9. Podstawy projektowania graficznego – 45 godzin 
10. Podstawy grafiki projektowej – 60 godzin 
11. Podstawy identyfikacji wizualnej – 45 godzin 
12. Komunikat wizualny – grafika w przestrzeni społecznej/ Komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowa 

(przedmiot do wyboru) – 120 godzin 
13. Fotografia użytkowa/Fotografia – kreacja przekazu autorskiego (przedmiot do wyboru) – 120 godzin 
14. Komunikat wizualny – multimedia/ Komunikat wizualny – intermedia (przedmiot do wyboru) – 120 godzin 
15. Rysunek (dla I roku malarstwa) - 60 godzin 
16. Malarstwo (dla I roku malarstwa) – 90 godzin  
17. Technologia malarstwa – 180 godzin  
18. Klasyczne techniki malarskie – 30 godzin 
19. Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce – 30 godzin 
20. Malarstwo (pracownia dyplomowa) - 420 godzin 
21. Rysunek (uzupełniająca pracownia dyplomowa) - 200 godzin 
22. Techniki obrazowania graficznego – 120 godzin 
23.  Pracownia technik obrazowania graficznego – 60 godzin 
24. Komunikat graficzny w przestrzeni graficznej – 60 godzin 
25. Grafika edytorska /ilustracja  – 45 godzin 
26. Pracownia działań multigraficznych – 60 godzin 
27. Podstawy grafiki warsztatowej – 135 godzin 
28. Grafika warsztatowa – druk wypukły, płaski, wklęsły – 450 godzin 
29. Pracownia książki – 60 godzin 
30. Fotografia użytkowa – 30 godzin 

 
Informuje się, że zakres proponowanych do realizacji godzin ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie zależnej od wyników 
rekrutacji. 
 
III. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Sztuki  /pok. 608  w budynku przy  
ul. Waszyngtona 4/8, tel. 34 37 84 232, 234/ następujących dokumentów: 
- podanie o zawarcie umowy cywilno-prawnej w roku 2019/2020 skierowane do Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie /w podaniu należy wskazać przedmioty, których 
prowadzeniem kandydat jest zainteresowany/; 
- kwestionariusz osobowy; 
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje; 
- dokumentacja dorobku artystycznego/naukowego/dydaktycznego; 
- zaświadczenie potwierdzające aktualne przeszkolenie kandydata w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Ponadto osoby zainteresowane prowadzeniem przedmiotów ujętych w podpunktach 12 – 30 punktu II niniejszego ogłoszenia 
zobowiązane są złożyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
- 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/.  
 



Kandydat musi złożyć oświadczenie  następującej treści: 
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – KANDYDACI (UMOWA CYWILNOPRAWNA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ)  
……………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,  
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w 
celu realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza  
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;  
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza  
w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;  
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;  
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);  
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;  
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu 
spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana;  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 ………………………………… Data  
Przyjmuję do wiadomości ……………..………………………………………….. Podpis osoby 

 
 
IV. Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję powołaną w drodze uchwały Rady Wydziału Sztuki jest dorobek 
artystyczny/naukowy, dydaktyczny kandydata. 
 
V. Kandydatura osoby, która pomyślnie przeszła procedurę konkursową, musi być potwierdzona uchwałą rady wydziału 
wyrażoną w formie opinii. 
 
VI. Kandydatom, którzy nie zostali wyłonieni w drodze konkursu przysługuje odwołanie do rektora. 
 
VII. Dokumenty należy składać do dnia     02 .09.2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019 r. 
 
VIII. Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy składać co miesiąc do 5-tego danego miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym odbywały się zajęcia. 
 
 
IX. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem w trybie umowy cywilno-prawnej w Uniwersytecie 
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki). 
 
 
Częstochowa, dnia         31.07.2019 roku 
                  DZIEKAN 
                                                                       Wydziału Sztuki  

      Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego 
                 im.  Jana  Długosza w Częstochowie 

                                                   dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD   
 

                                                        


