
PROREKTOR  
DS.KADRY I ROZWOJU 

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
 

OGŁASZA 
 

KONKURS 
 

na stanowisko wykładowcy 
 

na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu 
 
 

1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_64_WPA_wykładowca_1_2020 
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 
3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę; 
4. Przewidywany czas zatrudnienia: 2 lata 

 
 

I. Warunki konkursu określone przez komisje konkursową : 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia  
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. 
zmianami) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
 

1. Kandydat posiada tytuł zawodowy magistra w zakresie sztuk plastycznych, ma 
kompetencje do pracy artystycznej w obszarze sztuk pięknych; 

 
2. Wymagana jest sprawność i doświadczenie organizacyjne w pracy ze 

studentami, w tym umiejętność uaktywniania ich poza zajęciami, m.in. przez 
uczestnictwo w akcjach promocyjnych na terenie Uczelni i poza nią; 

 
3. Do szczegółowych kompetencji kandydata należą: grafika warsztatowa: techniki 

wypukłodruku, wklęsłodruku (suche i mokre) i druku cyfrowego; aktywność w 
obszarze grafiki użytkowej, umiejętność opracowania projektów i przygotowania 
ich do druku (skład, edycja książek, przygotowywanie okładek), znajomość zasad 
i umiejętność opracowania identyfikacji wizualnej; 

 
4. W zakresie dydaktyki wymagana jest zdolność prowadzenia samodzielnych 

ćwiczeń, warsztatów, plenerów na studiach I i II stopnia oraz prowadzenia zajęć 
na kursach lub studiach podyplomowych;  

 
5. Kandydat powinien posiadać znajomość języka polskiego w stopniu 

pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz umieć 
porozumiewać się w zakresie wymaganej dyscypliny w jednym z języków 
nowożytnych. 

 
 

II. Wymagane dokumenty : 
 

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu adresowane do Rektora UAM; 

2. Curriculum Vitae; 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 

lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych 

osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; 

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg 



dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej 

rekrutacji."; 

4. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy 

(dostępny na stronie internetowej UAM); 

5. dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy; 

6. informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, 

7. inne dokumenty określone przez komisje konkursową – portfolio dokumentujące 

twórczość artystyczną z zakresu sztuk pięknych i sztuk projektowych (w odniesieniu 

do punktu 3 warunków konkursu). Teczka, portfolio z potwierdzeniami osiągnięć 

artystycznych, dydaktycznych i organizacyjnych (chronologiczny spis wydarzeń, 

plakaty, ulotki, spis linków do stron www itp.); 

 
 

III. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału w terminie  
22.03.2021 r. podając numer referencyjny konkursu.  

 
 

Klauzula informacyjna RODO : 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu  
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  
e-mail: iod@amu.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane 
stanowisko pracy. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia  
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu 
rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby 
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
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VICE-RECTOR 
 

FOR HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT  
 

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 
 

ANNOUNCES 
 

THE COMPETITION  
 

for the post of of lecturer 

at the Department of Pedagogy and Art in Kalisz 

 
 

5. Reference number: konkurs_64_WPA_wykładowca_1_2020 
6. Working hours: full time 
7. Legal basis of the employment: employment contract 
8. Estimated duration of the employment: 2 years 

 
 
IV. Comptetition terms specified by the Selection Board: 
 
Candidates entering the competition have to meet the requirements specified  
in the Act on Higher Education from 20 June 2018 (Journal od Laws from 2018, 
heading 2020 of Article 85) and they must be compliant with the following criteria: 

1. The candidate has a master's degree in fine arts, is competent to work in the 
field of fine arts; 

2. Organizational skills and experience in working with students are required, 
including the ability to activate them outside the classroom, including by 
participating in promotional campaigns at the University and outside; 

3. The specific competences of the candidate include: workshop graphics: relief 
printing, gravure printing (dry and wet) and digital printing techniques; activity 
in the field of applied graphics, the ability to develop projects and prepare 
them for printing (typesetting, editing of books, preparing covers), knowledge 
of the rules and the ability to develop visual identification; 

4. In terms of didactics, the ability to conduct independent exercises, workshops, 
open-air workshops at 1st and 2nd degree studies and to conduct classes at 
courses or postgraduate studies is required; 

5. The candidate should have the knowledge of the Polish language sufficient to 
conduct didactic classes with students and be able to communicate in one of 
the modern languages within the scope of the required discipline. 

 
V. Documents required : 
 

1. The application of the candidate; 
2. Curriculum Vitae;  
3. Consent to the processing of one’s personal data: In accordance with Article 

6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Journal  
of Laws of the EU L 119/1 of 4 May 2016) I agree to the processing of 
personal data other than those indicated in Article 221 of the Labour Code 
(name(s) and surname; parents' names; date of birth; place of residence; 



address for correspondence; education; previous employment), included in my 
job offer for the purpose of current recruitment. 

4. Personal data form for the candidate applying for a position (available  
on the UAM website); 

5. Documents confirming candidate’s education and academic degrees; 
6. Information on candidate’s scientific, didactic and organizational 

achievements;  
7. Other documents reqiured by the Selection Board.Portfolio documenting 

artistic creation in the field of fine arts and design arts (in relation to point 3 of 
the competition conditions). Folder, portfolio with confirmation of artistic, 
didactic and organizational achievements (chronological list of events, posters, 
leaflets, list of links to websites, etc.); 

 
VI. Documents must be submitted at the Service Desk of the Department 

within 22nd of March 2021  before the competition and they should be 
marked by the appropriate reference numer of the competition.  

 
 
 

Information clause for jobseekers  

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing 
Directive 95/46/EC - General Regulation on data protection (Official Journal of the 
European Union L 119/1 of 04.05.2016) I hereby inform you that.  

1. The Controller of your personal data is Adam Mickiewicz University in Poznań 
with its registered office at 1, Henryka Wieniawskiego Street, 61-712 Poznań. 

2. The controller of personal data has appointed a Data Protection Inspector to 
supervise the correctness of personal data processing, who can be contacted 
via e-mail address: iod@amu.edu.pl. 

3. The purpose of the processing of your personal data is to carry out the 
recruitment process for the indicated position.  

4. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of the 
General Data Protection Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 
26 June 1974 (Journal of Laws of 1998, N21, item 94, as amended).  

5. Your personal data will be stored for a period of 6 months from the end of the 
recruitment process.  

6. Your personal data will not be made available to other entities, except for 
entities authorized by law. Access to your data will be granted to persons 
authorized by the Controller to process them within the scope of their 
professional duties.  

7. You have the right to access your data and, subject to the provisions of law, 
the right to rectify, delete, restrict the processing, the right to transfer data, the 
right to object to the processing, the right to withdraw consent at any time.  

8. You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority - the 
President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

9. Provision of personal data is obligatory on the basis of legal regulations, in the 
remaining scope it is voluntary.  

10. With regard to your personal data, decisions will not be taken automatically, in 
accordance with Article 22 RODO. 
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