
DZIEKAN 

WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 

W CZĘSTOCHOWIE 

 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuk Pięknych  w dziedzinie sztuk 

plastycznych, dyscyplina sztuki piękne (w zakresie malarstwa) 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

- spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i posiadają: 

- stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne (uzyskany nie później  

  niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu) 

- znaczący dorobek artystyczny 

- znaczące doświadczenie w dydaktyce akademickiej 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Sztuki Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 134, 42-200 Częstochowa,  

tel. (034) 37 84 232, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach: 

- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowanego  do JM. Rektor Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie; 

- kwestionariusza osobowego;  

- odpisu dokumentu nadania stopnia doktora habilitowanego;  

- dokumentacji dorobku naukowego i artystycznego (za okres od uzyskania stopnia doktora) - ze zwróceniem 

uwagi na złożenie w okresie od uzyskania stopnia doktora habilitowanego, w roli kierownika lub członka 

zespołu badawczego, wniosku o dofinansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków 

wymienionych w art. 5 ust.1, 3, 7, 10 ustawy o zasadach finansowania nauki z d. 30 kwietnia 2010r. (Dz. U.  

z 2014., poz. 1620  późn.zm.), środków z ramowego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-

2020) „HORYZONT 2020” lub środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

- informacji o osiągnięciach w pracy pedagogicznej i organizacyjnej (za okres od uzyskania stopnia doktora); 

- poświadczonych kopii dwóch recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego, jeśli były one 

sporządzone w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora 

habilitowanego lub dwóch opinii sporządzonych przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące 

pracownikami Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dotychczasowej jednostki zatrudniającej 

kandydata, potwierdzające, że kandydat spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie; 

- oświadczenia o spełnianiu wymagań zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

- oświadczenia  określającego Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy; 

- oświadczenia o zgodzie na włączenie do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia /zgodne 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 828/2008 Prezydium PKA z dnia 27 listopada 2008 r./; 

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimalnej liczby osób zatrudnionych dla potrzeb ustalania 

uprawnień do nadawania stopni naukowych; 

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych/. 

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej. 

Termin składania dokumentów upływa z dniem –    30.01.2017 r.                      . 

Termin rozstrzygnięcia konkursu –     01.02.2017 r.        

 

Zatrudnienie nastąpi na czas określony nie dłuższy niż 33 miesiące. 

Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata. 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza  

w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki.  

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. 

 

Częstochowa,   30.12.2016 r. 

   DZIEKAN 

                     Wydziału Sztuki  

                                                 dr hab. Jerzy Piwowarski   

                    prof. nadzw. Akademii im. Jana Długosza 


