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Konkurs na stanowisko  

ADIUNKTA ZE STOPNIEM DOKTORA HABILITOWANEGO 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

na Wydziale Architektury Wnętrz 

w Katedrze Nauki i Sztuki Projektowania, Pracowni Metodologii Projektowania 

 

 

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

27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w §83 Statutu ASP             

z dnia 29.06.2006 r. z późn. zm. oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

a) posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej 

sztuki projektowe lub sztuki piękne  

b) pozytywna opinia o predyspozycjach kandydata do pracy pedagogicznej i w charakterze nauczyciela 

akademickiego 

c) aktywna działalność artystyczna, zawodowa i  naukowa udokumentowana całokształtem dorobku 

d) osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne 

e) co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej artystycznej 

 

Wymagane dokumenty: 

1. podanie 

2. życiorys** 

3. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub kwalifikacji II stopnia 

(oryginał do wglądu) 

4. opinia o predyspozycjach do pracy pedagogicznej i w charakterze nauczyciela akademickiego 

5. autoreferat uwzględniający najważniejsze osiągnięcia artystyczne, zawodowe i naukowe kandydata 

6. portfolio  

7. oświadczenie stwierdzające, że ASP będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu 

8. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do 

nadawania stopni i tytułu naukowego profesora i/lub dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych, 

w przypadku wygrania konkursu 

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

intelektualnych 

11. oświadczenie w sprawie zakazu bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy niektórymi pracownikami 

ASP w Krakowie 

 

** m.in. wymagane informacje: o dotychczasowym i aktualnym miejscu zatrudnienia/odbytych studiach, 

informacje o doświadczeniu zawodowym (w tym o prowadzonych zajęciach dydaktycznych-nazwa, jednostka 

organizacyjna, tytuł rozprawy habilitacyjnej a także obszar zainteresowań artystycznych i naukowych)  
 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:  4 lipca 2016 r.  

Miejsce przyjmowania dokumentów:  Dziekanat WAW, ul. Humberta 3, pok. 17 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do dnia 13 lipca 2016 r. 

 
ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego w drodze konkursu 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)”. 

 

Druki można pobrać na stronie: www.asp.krakow.pl (zakładka „Pracownicy”) 

 

http://www.asp.krakow.pl/

