FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCY
INSTYTUCJA: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, Instytut Sztuki,
Zakład Nowych Mediów
MIASTO: Cieszyn
STANOWISKO: asystent
DZIEDZINA: sztuki plastyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: sztuki piękne
DATA OGŁOSZENIA:27.09.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT:13.10.2017
LINK DO STRONY: www.us.edu.pl
SŁOWO KLUCZE: sztuki plastyczne, sztuki piękne, programy animacyjne
OPIS
Warunki, jakie powinien spełniać kandydat. Kandydat winien posiadać:
1. nienaganną postawę etyczną
2. co najmniej tytuł zawodowy doktora sztuki
3. udokumentowane umiejętności, doświadczenie pedagogiczne, dorobek artystyczny oraz
umiejętności zdobyte w pracy zawodowej poza uczelnią
4. kilkuletni staż pracy dydaktycznej na wyższej uczelni lub szkole średniej
5. umiejętność tworzenia i edycji animacji oraz grafiki komputerowej
6. obsługa programów graficznych ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Adobe: After
Effects, Flasch Profesinal, Premiere Pro, InDesing, Ilustrator, Photoshop

Informacja: obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim.
Wymagane dokumenty:
1. pisemne zgłoszenie do konkursu,
2. życiorys naukowy i informacja o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu doktora
4. udokumentowane umiejętności i doświadczenie pedagogiczne
5. Dokumentacja kserografczna dorobku: publikacji, wystaw, osiągnięć dydaktycznych,
organizacyjnych, artystycznych.
6.Dokumentacja dorobku artystycznego – portfolio
7.Przykłady animacji których jest się wyłącznym autorem, wykonanych dla klientów zewnętrznych
8. oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie
wyższym,
9.oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
(art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).
Informacja:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia
konkursu Konkurs rozstrzyga rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym
zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie
Dziekana Wydziału Artystycznego w Cieszynie, ul. Bielska 62, tel. (033) 854 62 40

