
 
DZIEKAN 

WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO 
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 

W CZĘSTOCHOWIE 
 
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Plastyki – Zakład Malarstwa i Rysunku 
w zakresie technologii malarstwa sztalugowego i malarstwa architektonicznego 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 
 
- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. 
U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają: 
- tytuł zawodowy magistra; 
- doświadczenie zawodowe zgodne z ukończonym kierunkiem studiów; 
- dorobek naukowy oraz artystyczny w dziedzinie sztuk plastycznych (zgodnie z uprawianą dyscypliną); 
- doświadczenie w zakresie technologii i konserwacji malarstwa sztalugowego  
i architektonicznego 
- wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie Nauki o sztuce  
- legitymują się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyŜszym; 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie w dziekanacie Wydziału Wychowania 
Artystycznego AJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 13/15, pok. 005,  
42-200 Częstochowa, tel. (034) 365-68-16, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach: 
- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowanego  do JM. Rektora Akademii im. Jana Długosza; 
- Ŝyciorysu i kwestionariusza osobowego;  
- odpisu dyplomu;  
- dokumentu poświadczającego wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora; 
- dokumentacji dorobku naukowego i artystycznego; 
- wskazana jest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; 
- oświadczenia o spełnianiu wymagań zawartych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

- oświadczenia  określającego Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy; 
- oświadczenia o wyraŜeniu 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/. 
 
Procedura konkursowa: 
I etap – Zapoznanie się komisji z dokumentacją kandydatów, podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do 
II etapu 
II etap – Rozmowa kwalifikacyjna 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem – 22.11.2012r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 28.11.2012 r.  
 
Konkurs moŜe 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 Plastyki  Wydziału Wychowania Artystycznego.  
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. 
 
Częstochowa, 19.10.2012 r. 
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