
DZIEKAN
WYDZIAŁU SZTUKI

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWID

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Ins§ltucie Sźuk Pięknych w Katedrze Malarstwa

Do konkursu mogą przyst@ić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. l09, art.ll0 ust.l, art. l14 ust, 6 oraz art. 118 ust. l i 2 ustawy
z dniaż7 lipca 2005r, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, 572 tj. zpóźn. zm.) i posiadają:
- t5rtuł zawodowy magistra sztuki,
- dorobek aĘĘcmy w dziedzinie sźuk plaĘcmych,
- doświadczenie w zakresie malarstwa, rysunku, technologii malarstwa,
- zrajomość obsługi systemów zrodziny Windows oraz pakietu Ms Office,
- znajomość obsługi oprogramowania do obsfugi grafiki rastrowej i wektorowej - pakietu Adobe - Adobe
Photoshop, Adobe lllustrator, Adobe lnDesign,
- znajomość narzędzi multimedialnych do kreacji filmów i prezentacji,
- kompetencje w zakresie fotografii cyfrowej i analogowej,
- doświadczenie w organizacji międzynarodowych wystaw

olaz legitymują się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej
w szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału SztŃi AJD
w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 134, 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 Ńończenia studiów magisterskich,
- dokumentacja dorobku artystycznego,
- informacja o osiąnięciach w pracy pedagogicznej,
- informacja o dorobku organizacyjnym,
- wskazanajest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia /lub opiekuna naukowego/,
- oświadczenie o spełnianiu wymagań zawartych w art. 109 ustawy z dnia27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2012,572tj. zpóźn. zm.),
- oświadczenie określające Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnychdo realizacjiprocesurekrutacji /zgodniezvstawązdn.29.08.1997oochroniedanych
osobowych/,

Termin składania dokumentów upĘwa z dniem - 03.08.20l5r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 16.09.2015 r.

KoŃurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przlczyny,
Rozstrz.ygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawięaniem stosuŃu pracy z Akademią im. Jana Długosza
w Częstochowie w Katedrze Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki.
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.

Częstochowa, 03.07,20l5 r.
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