
                                                                                                    Łódź, dnia  18 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Rektor
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  w Łodzi

                                                     ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko asystenta w specjalności trąbka jazzowa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
i  posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie instrumentalistyki – gra na trąbce, prowadzą
działalność artystycznną, naukową, posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Kandydaci na to stanowisko powinni przedstawić następujące dokumenty:

1/ zgłoszenie udziału w konkursie,
2/ kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania),
3/ uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów muzycznych,
4/ informację  o dotychczasowej działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej w formie spisu
5/ program 20-minutowego recitalu
6/  oświadczenie o niekaralności określonej w art. 113 ustawy  (do pobrania)
7/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe,
artystyczne  i  pedagogiczne.  Akademia  nie  zapewnia  akompaniatora.  Decyzją  komisji  kandydat
może być zwolniony z obowiązku wykonania recitalu.  

Dokumenty należy złożyć w dziale osobowym uczelni (pokój 24 w Pałacu) lub na adres: Akademia
Muzyczna, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź w terminie do 20 stycznia 2020 r.

Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 27 stycznia 2020 r.  o  godz.  12.00 w budynku Akademii
Muzycznej  w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32 w sali nr 12.  Obecność kandydatów obowiązkowa.
Kandydaci zostaną ustnie poinformowani o wyniku konkursu w dniu jego rozstrzygnięcia.

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

                                                                                                                              Rektor

                                                                                                        prof. dr hab. Cezary Sanecki
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