
INFORMACJA O KONKURSIE 

Stosownie do postanowień  art. 119 ust. I i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 tj.), § 113 ust. I pkt 2 oraz 
ust. 17 Statutu Akademii Sztuk Pi ęknych im. E. Gepperta we Wroc ławiu 

Rektor Akademii Sztuk Pi ęknych im. E. Gepperta we Wroc ławiu 
ogłasza 

KONKURS 
na stanowisko 

asystenta - w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szk ła /Pracownia Konserwacji Restauracji 
Jednostka 	 Ceramiki! 

Wydział  Ceramiki i Szk ła 

Dyscyplina artystyczna 	 Sztuki plastyczne i konserwacja dzie ł  sztuki 

3/4 etatu 
Wymiar czasu pracy 	 Na czas okre ś lony od I października 2022 r. do 30 wrze śnia 2023 r. 

Do konkursu mogą  przystąpić  osoby spełniające wymogi okreś lone w art. 113, 116 ust. 

Wymagania wobec 	 2 pkt. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce oraz 
posiadaj ące udokumentowan ą  działalnosc artystyczn ą  lub projektową , minimum 2 

kandydatów 	 pisemne rekomendacje od przedstawicieli świata kultury i sztuki oraz znajomo ść  języka 
obcego na poziomie B2. 

1. podanie o zatrudnienie (na druku dostępnym na stronie BlP ASP 
Wrocław) 

2. życiorys 
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wy ższej 
4. opis dorobku artystycznego i dydaktycznego wraz z portfolio (na 

nośniku elektoronicznym) 
Wymagane dokumenty 	 5. 2 pisemne rekomendacje od przedstawicieli świata kultury i sztuki 

6. oświadczenie o spełnieniu warunków okre ś lonych przez ustaw ę  
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

7. oświadczenie o zapoznaniu si ę  z klauzulą  informacyjną  RODO 
i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ASP Wroc ław 
danych osobowych zgodnie z RODO 

Termin rozpoczęcia konkursu: 	 4 sierpnia 2022 r. 

Termin składania zgłoszeń  uplywa: 	 5 września 2022 r. 

Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi: 	 26 wrze śnia 2022  r. 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc ławiu 
Zgłoszenia 	 Pl. Polski 3/4 , 50-156 Wroc ław/z dopiskiem „konkurs „I 

kierować  na adres 	 lub 
konkursyasp.wroc.pl  

Informacje dodatkowe 	 Uczelnia nie zapewnia mieszkania 
Powiadomienie o og łoszeniu konkursu zgodnie z art. 119 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce. 

REKTOR 
Akademii Sztuk Pi ęknych 
im. Eugeniusza Gepperta 

	

we 	awi~u 


