
                                                                                                    Łódź, dnia  17 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Rektor
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  w Łodzi

                                                     ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko starszego wykładowcy na kierunku Muzyka w mediach i produkcja muzyczna

w specjalności realizacja dźwięku
 

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  wyższe  wykształcenie  muzyczne  oraz  wykształcenie  techniczne  w  dziedzinie
elektroniki, gruntowną  wiedzę  w zakresie elektroakustyki,  realizacji  nagrań,  technik studyjnych,
montażu  i  masteringu  dźwięku,  serwisowania  sprzętu  elektroakustycznego,  nagłośnienia
i  konfiguracji  sprzętu,  umiejętność  posługiwania  się  programem Digital  Performer  i  bogate,  co
najmniej  kilkuletnie  doświadczenie  pracy  w  studio  oraz  przy  realizacji  nagłośnień  i  nagrań
koncertów  różnych  gatunków  muzycznych  w  tym  muzyki  symfonicznej.  Kandydat  powinien
posiadać doświadczenie pedagogiczne.

Kandydaci na to stanowisko powinni przedstawić następujące dokumenty:

1/ zgłoszenie udziału w konkursie,
2/ kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania),
3/ uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych,
4/ informację  o dotychczasowej działalności, doświadczeniu pedagogicznym,
    wykaz zrealizowanych płyt i koncertów w formie spisu,
5/  oświadczenie o niekaralności określonej w art. 113 ustawy  (do pobrania)
6/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe.
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 24 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 września 2020 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej
w gmachu Akademii Muzycznej  przy Al. 1-go Maja 4.  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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