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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 § 135 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych   

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

 

REKTOR 

AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH 

im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 

 

OGŁASZA  KONKURS 

na stanowisko wykładowcy 

w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych, 

w grupie pracowników dydaktycznych, 

podstawowe miejsce pracy, na czas określony, w wymiarze całego etatu. 

 

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 § 141 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje: 

 

1. Posiadać tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu historii sztuki. 

2. Posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe i dydaktyczne – co najmniej 3-letni staż 

pracy w uczelni wyższej. 

3. Znajomość języka polskiego. 

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: 

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 
Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi. 

 

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 doświadczenia zawodowego i dydaktycznego; 

4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;  

5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenia i kwalifikacje; 

6. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 

20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)  

– Załącznik nr 1; 
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7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy  

–Załącznik nr 2. 

 

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 

MB) na adres:  konkursy@edu.asp.lodz.pl  w terminie do dnia 04.07.2021 r. w tytule maila wpisując: 

imię i nazwisko – konkurs na stanowisko wykładowcy ZTiHS 

 

Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie zdalnej lub 

stacjonarnej w dniu 08.07.2021 roku. O godzinie i formie spotkania wybrani kandydaci zostaną 

poinformowani oddzielnym mailem. 

 

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.asp.lodz.pl  

w dniu 09.07.2021 r. o godz. 12.00. 

 

 

dr Przemysław Wachowski 

Rektor 

Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

 

  

mailto:konkursy@edu.asp.lodz.pl
http://www.asp.lodz.pl/
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Załącznik nr 1 

 
Łódź, dnia .……………….…………….. 

 
 
……………………………………………………………………………………… 
                                                     imię i nazwisko 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
                                                             adres 

 
                                              
 
 

             Świadomy/ma* odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, 

że stosownie do art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.): 

- posiadam kwalifikacje określone w ustawie i statucie, 

- nie zostałem/łam* ukarany/na* karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276  

ust. 1 pkt 7 i 8 wymienionej ustawy, 

- spełniam wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 wymienionej ustawy.  

 

 

                                                                                 ………………………………..………………………………………. 
                                                                                                                    podpis kandydata 

                                                                                      

 

 

 

  
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 
 
 
 

      Łódź, dn. ……………..………………… 

 
…………………………………..…………………………………………… 
                                              imię i nazwisko  

 
…………………………………………………………..…………………… 
                                           adres zamieszkania 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

O  P O D S T A W O W Y M  M I E J S C U  P R A C Y  
 

     

Oświadczam, że w przypadku wygrania konkursu, w którym kandyduję  Akademia Sztuk 

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi będzie moim podstawowym miejscem pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2018, poz. 1668 z późn. zm.). 

 

  

……………………………………..…………………………………… 
                                                                                                      / podpis  kandydata/ 
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Załącznik nr 3 
 

K W E S T I O N A R I U S Z  O S O B O W Y  D L A  O S O B Y  U B I E G A J Ą C E J  S I Ę  O  Z A T R U D N I E N I E  
 

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………... 

 

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………..…. 

 

3. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji):  

 

       kod pocztowy ……………….  miejscowość …………….…………………………………................................ 

 

ulica …………………………………………………………………. nr domu …..…… nr mieszkania …..… 

 

nr telefonu …………………………..………… e-mail ……………..………………………………………… 

 

5. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

/nazwa szkoły i rok jej ukończenia/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

/zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy – naukowy/ 

 

6.  Wykształcenie uzupełniające ………………………………………………….…..……………………..….… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

/kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania/ 

 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ………………………..……………………………………………. 

 

       ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

               ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

               ………………………………………………………………………………………………………………………. 

/wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowanie stanowiska pracy/ 

 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych,  

prawo jazdy, obsługa komputera)   

…………………….………………………………………………………………………………………………... 

 

               …………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………....… 
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9. Oświadczam, że dane zawarte  w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym:  

 

seria ……………. numer ……………………………………………………………………..…………………. 

 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………………. 

 

w ………………………………………………………………….……………………………………………….. 

 

albo innym dowodem tożsamości ………………………………………………………….…………………. 

 

…………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

 

 

………………………………………..                                                   ….…..….……………………….……………… 

        /miejscowość i data/        /podpis osoby składającej kwestionariusz/ 

 

                           

 

ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejszym na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., 

zwanego RODO:  

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 

Łodzi, z siedzibą: Łódź ul. Wojska Polskiego 121, danych osobowych zawartych w kwestionariuszu 

osobowym dotyczących obywatelstwa, numeru telefonu i adresu e-mailowego, dodatkowych 

uprawnień, umiejętności, zainteresowań oraz w przypadku zamieszczenia w kwestionariuszu zdjęcia 

(wizerunku):  

dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko:  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

   Wyrażam zgodę  □                                                   Nie wyrażam zgody  □                                      

 

 a w przypadku przyjęcia do pracy na potrzeby zawarcia stosunku pracy i jego realizacji. 

   Wyrażam zgodę  □                                                   Nie wyrażam zgody  □                                      

 

……………………………………….                                        ……………………………..….…………………… 

        (miejscowość i  data)            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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Załącznik nr 4 
ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z 

dnia 4 maja 2016r., zwanego RODO:  

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 

Łodzi, z siedzibą: Łódź ul. Wojska Polskiego 121, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

(CV) na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko:  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

   Wyrażam zgodę  □                                                   Nie wyrażam zgody  □                                      

 

 a w przypadku przyjęcia do pracy na potrzeby zawarcia stosunku pracy i jego realizacji. 

   Wyrażam zgodę  □                                                   Nie wyrażam zgody  □                                      

 

 

……………………………………….                             …………………………………………..….…………………… 

        (miejscowość i  data)    (czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

UCZESTNIKÓW REKRUTACJI  

 

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych  

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą:  91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 121. 

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

  

– ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, 

mailto:iodo@asp.lodz.pl
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– art.6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie 

obywatelstwa, numer telefonu, adres e-mailowy, dodatkowych uprawnień, umiejętności, 

zainteresowań, w przypadku zamieszczenia zdjęcia (wizerunku) oraz w zakresie danych 

zawartych w CV,  

– art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania z Panią/Panem 

umowy o pracę – w przypadku przyjęcia do pracy, 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procesu 

rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi.  

5. Podanie danych osobowych (poza wizerunkiem, co ma charakter dobrowolny) jest niezbędne 

do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia rekrutacji,  

a następnie trwale niszczone po upływie trzech miesięcy. Dane osobowe osoby przyjętej do 

pracy będą przetwarzane w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu przez 

obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt 

osobowych, wynikający z regulacji prawnych dot. archiwizacji dokumentów.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani: 

– prawo do dostępu do treści swoich danych  oraz otrzymywania ich kopii, 

– prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

– prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,  

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

– prawo do wycofania zgody na przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku 

możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Cofnięcie zgody na przetwarzanie wizerunku nie 

będzie miało wpływu na możliwość wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym 

                  jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.   

9. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 

 

 

Łódź, dnia ………….                                                               ……………………………………………. 

                                                                                                                           /podpis kandydata/ 

 

 
 


