Rzeszów, dnia 28 maja 2018 r.
DSZ/K/2/2018

Dziekan Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Zakładzie Grafiki Projektowej i Intermediów
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy;
4) autoreferat opisujący umiejętności warsztatowe, wiedzę z wymaganych zakresów merytorycznych oraz
predyspozycje pedagogiczne i organizacyjne kandydata;
5) 2 fotografie;
6) kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
7) portfolio - dokumentacja dorobku artystycznego, zawodowego oraz ewentualnie dydaktycznego;
8) oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 u. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;
10) oświadczenie o podjęciu zatrudnienia na Uniwersytecie Rzeszowskim jako podstawowym miejscu pracy.
Wymagania:
1) wymagane wykształcenie: magister sztuki;
2) predyspozycje pedagogiczne i organizacyjne, umiejętność pracy w zespołach projektowych;
3) znajomość aktualnych tendencji oraz historii zagadnień z dziedzin: grafiki projektowej; komunikacji
wizualnej, fotografii, filmu i animacji; grafiki 3D, grafiki interaktywnej;
4) doświadczenie w pracy zawodowej w obszarach wymienionych w p.3; dobrze widziane sukcesy w tym
zakresie;
5) bardzo dobra znajomość programów z pakietu Adobe, (w tym programów do tworzenia grafiki
rastrowej i wektorowej, składu DTP, produkcji filmowej, animacji i dźwięku, projektowania WWW) oraz
do tworzenia grafiki 3D (Blender, 3Ds Max);
6) bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie oraz bardzo dobra znajomość innego
języka nowożytnego (preferowany język angielski);
7) udokumentowane ewentualne dodatkowe kwalifikacje.
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Sztuki,
Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów, pok. 37 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów)
w terminie do dnia 29.06.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia przyjmowania
dokumentów. W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych
dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
w konkursie na stanowisko asystenta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Rejtana 16c , 35-959 Rzeszów, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania
zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Mam prawo
żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podpis kandydata

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego - mgr Krystianem Antochów, ul. Cicha 4/2, 35-326 Rzeszów,
tel. +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46, antochow@ur.edu.pl.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu mam możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

