
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA  

W II INTERDYSCYPLINARNEJ PRACOWNI RYSUNKU  

W KATEDRZE INTERDYSCYPLINARNEJ WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ  

__________________________________________________________________________________ 

 

Zgodnie art. 109.1., art. 114. i art. 118a. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  §69.1  

i § 78. Statutu UAP, na wniosek Kierownika Katedry Interdyscyplinarnej oraz Dziekana Wydziału 

Edukacji Artystycznej i zatwierdzony przez Rektora UAP, ogłasza się konkurs na stanowisko asystenta  

w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku. 

 

Komisja konkursowa na swym pierwszym posiedzeniu określiła wymagania kwalifikacyjne wobec 

kandydatów, kryteria oceny i szczegółowe warunki udziału w konkursie. Kandydat powinien posiadać co 

najmniej tytuł naukowy magistra w zakresie sztuki i mieć dorobek artystyczny w dziedzinie, której dotyczy 

konkurs. Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Podanie do Dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej; 

2. Życiorys; 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich; 

4. Opis dorobku artystycznego;  

5. Opinia i świadectwo pracy w przypadku uprzedniego zatrudnienia; 

6. Zaświadczenia o znajomości języka obcego;  

7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w UAP jako podstawowym miejscu pracy; 

8. Osoba wyłoniona w drodze konkursu zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia 

lekarskiego o zdolności do zatrudnienia na stanowisku, które jest przedmiotem konkursu;  

9. Podpisany formularz oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania 

konkursowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. 

U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).” 

 

Ww. dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej, bud. „C” przy Pl. 

Wielkopolskim 9, pok. 404, w terminie do dnia 31.01.2017 r., do godz.14.00. Brak ww. dokumentów 

uniemożliwia udział w konkursie. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1.02.2017 r. o godz. 10.00 w pok. 401, bud. „C” przy Pl. 

Wielkopolskim 9. 

 

Postępowanie konkursowe obejmuje: 

1. Analizę dorobku na podstawie przedstawionych dokumentów; 

2. Rozmowę z kandydatem. 

 

Komisja konkursowa oceni wiedzę kandydatów z zakresu rysunku, dorobek artystyczny i predyspozycje  

do pracy dydaktycznej, a następnie dokona wyboru kandydata, któremu zostanie powierzone stanowisko 

asystenta w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku.  

 

Komisja zastrzega sobie prawo uznania konkursu za nierozstrzygnięty. 

 

 

Poznań, dnia 16.01.2017 r. 

 

Informacja o ogłoszeniu konkursu została opublikowana na tablicy ogłoszeń UAP, stronie internetowej 

UAP www.edu.uap.pl i portalu www.bazaogloszen.nauka.gov.pl 

http://www.edu.uap.pl/
http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

