
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

 INSTYTUCJA: Akademia Sztuki w Szczecinie 

 MIASTO: Szczecin 

 STANOWISKO: Asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: sztuki plastyczne, grafika artysyczna 

DATA OGŁOSZENIA: 12 WRZEŚNIA 2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 PAŹDZIERNIKA 2019 

LINK DO STRONY: www.akademiasztuki.eu/BIP 

SŁOWA KLUCZOWE: grafika artystyczna, serigrafia                                      

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:  

 posiadanie tytułu zawodowego magistra (specjalność: grafika), 

 posiadanie wiedzy w dziedzinie serigrafii i historii grafiki, 

 prowadzenie aktywnej działalności twórczej w tym udział w konkursach z zakresu grafiki artystycznej, 

 posiadanie umiejętności w posługiwaniu się sprzętem do rejestracji fotografii i wideo, 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, 

 znajomość języka obcego. 

Wymagane dokumenty: 

 zgłoszenie udziału w konkursie, 

 życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy, 

 odpisy: dyplomu ukończenia studiów,  

 opis osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją, 

 oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy, 

 oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie  

w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu),  

Dokumenty należy składać  w Sekretariacie Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Pl. 

Orła Białego 2, pok. 106, I piętro. 
Na podaniu należy dopisać: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i po jego zakończeniu, prowadzonego przez Akademię Sztuki 

w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)”.  

 

 

 

http://www.akademiasztuki.eu/BIP


Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 

Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-

mail: iod@akademiasztuki.eu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu realizacji funkcji 

informacyjnej. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania 

celu, maksymalnie przez okres realizacji świadczenia funkcji informacyjnej. 

Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją 

cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 
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