
INFORMACJA O KONKURSIE 

Stosownie do postanowie ń  art. 119 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 tj.), § 113 ust. 1 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 

wyk ładowcy - w grupie pracowników dydaktycznych 

Jednostka 
	 Katedra Historii Sztuki i Filozofii 

Wymiar czasu pracy 	 pehiy etat 

Do konkursu mogą  przystąpić  osoby spe łniające wymogi 

Wymagania wobec 	 okre ś lone wart. 113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo O szkolnictwie wy ższym 

1 	
i nauce oraz posiadaj ące co najmniej tytu ł  zawodowy magistra, magistra in żyniera lub 

kandydatów 	 równorzędny oraz posiadaj ące udokumentowane kompetencje bezpo średnio związane z 
przedmiotem dla którego nauczania b ędą  zatrudnione. 

1. podanie o zatrudnienie (na druku dostępnym na stronie B łP ASP 
Wrociaw) 

2. życiorys 
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej 
4. dokument potwierdzaj ący kompetencje Wymagane dokumenty 	 S. oświadczenie o spe łnieniu warunków okre ś lonych przez ustaw ę  Prawo o 

szkolnictwie wy ższym i nauce 
6. 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 rozpocz ęcia konkursu: 	 4 sierpnia 2022 r. 

Termin składania zgłoszeń  up ływa: 	 5 wrze śnia 2022 r. 

Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi: 	 26 września 2022 r. 

Akademia Sztuk Pi ęknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc ławiu 
Zgłoszenia 	 p1. Polski 3/4, 50-156 Wroc ław/z dopiskiem „konkurs"/ 

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 G pertaocz 


