DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU
OGŁASZA KO N K U R S
NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO UAP,
W PRACOWNI SCENOGRAFII I, W KATEDRZE SCENOGRAFII,
NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej,
spełniająca wymogi przewidziane w art.109.1., art.114.1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o
szkolnictwie wyższym (D. U. Nr 164/2005 poz. 1365, z późn.zm.) oraz w §69.1, §78 Statutu Szkoły
oraz odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym :
1. Posiadanie tytułu naukowego profesora
2. Wybitna pozycja w danej dziedzinie i aktywna działalność artystyczna
i naukowa udokumentowana całokształtem dorobku.
3. Znaczne osiągnięcia dydaktyczne
Wymagane dokumenty :
Wniosek/podanie kandydata do Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii
Życiorys
Odpis pisma o nadaniu tytułu naukowego profesora
Opis dorobku artystycznego i naukowego ze szczególnym uwzględnieniem okresu po
mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
5. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, szczególnie w dziedzinie kształcenia kadry naukowej
6. Oświadczenie, że uczelnia jest dla kandydata podstawowym miejscem pracy w
rozumieniu ustawy
7. Osoba wyłoniona w drodze konkursu zobowiązana będzie uzyskać stosowne zaświadczenie o
zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przypadku braku uzyskania takiego
zaświadczenia Uniwersytet zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru osoby, która uzyskała
kolejną pozycje w konkursie.
1.
2.
3.
4.

Terminy :
Ww. dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii, przy Pl.
Wielkopolskim 9 w Poznaniu, budynek C, pok. 401, w terminie do dnia 03 października 2018 r.
do godz. 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05 października o godz. 12.00, w Dziekanacie Wydziału
Architektury Wnętrz i Scenografii, przy Pl. Wielkopolskim 9 w Poznaniu, budynek C, pok. 401.
Komisja zastrzega sobie prawo uznania konkursu za nierozstrzygnięty.
Poznań, 19.09.2018r.

Do wiadomości:
1. Strona internetowa Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego www.bazaogloszen.nauka.gov.pl
2. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu- tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły

