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Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

DZIEKAN WYDZIAŁU TKANINY I UBIORU
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS
na stanowisko WYKŁADOWCY

W PRACOWNI TKANINY DEKORCYJNEJ
W KATEDRZE TKANINY

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i ~ 80 ust. 10 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać
następujące kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie sztuki projektowe
3. Udokumentowana działalność i dorobek i artystyczno — projektowy w zakresie projektowania tkaniny żakardowej.
4. Udokumentowane doświadczenie działalności zawodowej w zakresie projektowana tkaniny żakardowej.
5. Predyspozycje pedagogiczne.
6. Umiejętność pracy w zespole.
7. Posiadanie wiedzy techniczno-technologicznej oraz umiejętności w zakresie projektowania i realizacji tkaniny

żakardowej
8. Płynna znajomość języka angielskiego.
9. Płynna znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko.
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

zgodnie ze wzorem stanowiącym- Załącznik nr 3.
3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej i dydaktycznej.
4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji — Załącznik 4.
5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia uczelni

wyższej oraz uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki projektowe.
6. KopIe dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego.
1. Dokumentacja osiągnięć I dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego.
8. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) — Załącznik nr 1.
9. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy — Załącznik nr 2.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Sekretariacie Wydziału Tkaniny i Ubioru, ul. Wojska Polskiego 121, pawilon Cl Ii p.
pok.237 (tel. 42 - 25 47 500) od dnia 2 września 2019 r. do dnia 13 września 2019 r. w godz. 10.00-14.00,
z wyłączeniem sobót i niedziel.

Spotkanie Komisji z kandydatami odbędzie się w dniu 16.09.2019 od godz. 12.00 w sali 237.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.09.2019 r., Po posiedzeniu Komisji Konkursowej, a wyniki udostępnione
na stronie internetowej Uczelni.

Łódź, dnia 18 lipca 2019 r.
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