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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Poznań
Adiunkt
Nauki o sztuce

20.03.2019.
18.04.2019.
www.amu.edu.pl
media interaktywne, sztuka mediów, kultura medialna
28/WFPiK/adiunkt/1/2019

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów.
Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce.
2. Udokumentowane doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej na poziomie
akademickim, zdolność do prowadzenia zajęć teoretycznych, jak i praktycznych
w zakresie sztuki mediów.
3. Bardzo dobra znajomość historii sztuki mediów oraz teorii mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru mediów interaktywnych.
4. Szerokie kompetencje metodologiczne do prowadzenia interdyscyplinarnych badań
naukowych w zakresie sztuki mediów, sztuki dźwięku oraz nowych mediów
poświadczone udziałem w krajowych i międzynarodowych projektach, konferencjach,
rezydencjach, publikacjach naukowych.
5. Biegła znajomość języka angielskiego.
6. Praktyka kuratorskia w zakresie sztuki mediów poświadczona zrealizowanymi projektami
oraz wystawami.
7. Wysoki poziom umiejętności organizacyjnych oraz współpracy w zespole poświadczone
zrealizowanymi interdyscyplinarnymi projektami w zakresie sztuki mediów i kultury
medialnej
Wymagane dokumenty:
- podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry
i rozwoju uczelni. Na podaniu należy dopisać:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych
innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji,

- życiorys,
- kwestinariusz osobowy,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- opinia przełożonego,
- oświadczenie, że UAM będzie podstwowym/dodatkowym miejscem pracy,
- ewentualnie inne uzasadnienia,

- świadectwa pracy.
Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
(adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).
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Adam Mickiewicz University in Poznań,
Faculty of Polish and Classical Philology,
Institute of Theatre and Art of Media
Poznań
assistant profesor
Arts
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www.amu.edu.pl

interactive media, history of media art, media culture
28/WFPiK/adiunkt/1/2019

Adam Mickiewicz University, Faculty of Polish and Classical Philology announces an open
competition for the position of assistant professor at Institute of Theatre and Art of Media
Requirements to be met by a successful candidate:
1. Ph.D. in Humanities, preferred field of study: Arts.
2. Documented lecturing experience and predispositions to a didactic work at academic
level, proofed skills in both theoretical and practical teaching in the field of media art.
3. Excellent knowledge of media arts history, media theory, with particular emphasis on
interactive media.
4. Extensive methodological competences to conduct interdisciplinary research in the field
of media art, sound art and new media confirmed by participation in national and
international projects, conferences, residences, academic publications.
5. Fluency in both written and spoken English.
6. Curatorial practice in the field of media art documented in realized projects and
exhibitions.
7. Advanced skills in organizational and teamwork documented in realized
interdisciplinary projects in the field of media art and digital culture.

The application must include:
- letter of application and a letter of intent addressed to the Vice-Rector for Staff and AMU
Development with a short notation added:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych
innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

- CV,
- personal questionnaire,
- certified copy of academic degree, or copies of other diplomas,
- information on scientific, didactic and organizational achievements,
- letter of reference from applicant's superior,
- the declaration that AMU will be the applicant’s main employer,
- other relevant information,
- work certificates.

The application marked reference number must be submitted to Dean's Office, AMU
Faculty of Polish and Classical Philology, address: 10 Fredry st., 61-701 Poznań.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.

2)

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3)

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane
stanowisko pracy.

4)

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji.

6)

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.

7)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.

8)

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9)

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.

10) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

