DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU
OGŁASZA K O N K U R S
NA STANOWISKO ADIUNKTA W PRACOWNI PROJEKTOWANIA UBIORU
W KATEDRZE UBIORU,
NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII

-----------------------------------------------------1. Do konkursu dopuszczeni są kandydaci spełniający warunki określone
w art.109.1.oraz art.114.6. Prawa o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164,
poz.1365, z późn. zm.) oraz § 78 Statutu Szkoły.
2. Kandydat składa następujące dokumenty :
a/ podanie do Dziekana
b/ życiorys
c/ odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
d/ kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I st)
e/ opis dorobku artystycznego, pedagogicznego i organizacyjnego
f/ opinię i świadectwo pracy w przypadku uprzedniego zatrudnienia
g/ oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w UA w Poznaniu jako
podstawowym miejscu pracy.
3.W/wym. dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz
i Scenografii, przy Pl. Wielkopolskim 9 w Poznaniu, budynek C, pok.401, w terminie do dnia
03 października 2018 r. do godz. 14.00
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05 października 2018 r. o godz. 10.00, w Dziekanacie
Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii przy Pl. Wielkopolskim 9 w Poznaniu, budynek C,
pok. 401
5. Postępowanie konkursowe obejmuje :
a/ sprawdzenie znajomości języka obcego kandydata
b/ prezentację prac własnego autorstwa / ew. ich dokumentację /
w szczególności z dyscypliny ,w której kandydat zamierza objąć stanowisko.
c/ rozmowę z kandydatem
6. Głosowanie Komisji odbywa się jawnie większością głosów, po wysłuchaniu opinii Kierownika
Pracowni lub Katedry. Rezultat konkursu staje się wiążący dla wszystkich stron.
7. Osoba wyłoniona w drodze konkursu, zobowiązana będzie uzyskać stosowne zaświadczenie o
zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. w przypadku braku uzyskania takiego
zaświadczenia Uniwersytet zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru osoby, która uzyskała
kolejną pozycję w konkursie.
Komisja zastrzega sobie prawo uznania konkursu za nierozstrzygnięty.
Poznań, dnia 19.09.2018 r.

Do wiadomości:
1. Strona internetowa Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego www.bazaogloszen.nauka.gov.pl
2. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu- tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły

