
 

            

    Kraków,  26.05.2015 r. 

Konkurs 

na stanowisko ASYSTENTA 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Katedrze Sztuk Pięknych 

w Pracowni Rysunku 

 Na podstawie art. 118a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 

572, z p.zm.) oraz § 82 Statutu ASP w Krakowie ogłaszam konkurs na stanowisko ASYSTENTA  

w Pracowni Rysunku Wieczornego w Katedrze Sztuk Pięknych  na Wydziale Konserwacji  

i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z p.zm.) oraz § 82 

Statutu ASP w Krakowie oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1. ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie tytułu magistra sztuki w zakresie grafiki, 

2. aktywna działalność artystyczna  

3. Znajomość obsługi programów komputerowych : Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop. 4.Umiejętności DTP, doświadczenie we współpracy z wydawnictwami.  

5. znajomość języka obcego.  

Wymagane dokumenty: 

1. podanie,  

2. życiorys,  

3. kwestionariusz osobowy, 

4. odpis dyplomu magisterskiego, 

5. portfolio 

6. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 109 cytowanej wyżej ustawy,  

7. dokument stwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji np. opinia lub rekomendacja,  

8. oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP jako podstawowym miejscu pracy, 

9. oświadczenie dotyczące braku pokrewieństwa z kierownictwem jednostki, 

10. oświadczenie o znajomości zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr 

     intelektualnych. 

11. Zaświadczenie o znajomości języka obcego, 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 czerwca  2015 roku.  

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału KIRDS ASP ul. Lea 27-29, 31-052 Kraków.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 2 lipca 2015 roku.  

Informacje dodatkowe:  

ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego w drodze kon-

kursu kandydata. ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.  

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)”. 

     (-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie 

 


