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Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy
w uczelniach artystycznych
Instytucja: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wydział Instrumentalny
Miasto: Wrocław
Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: instrumentalistyka
Data ogłoszenia: 2018–06–15
Termin składania ofert: 2018–07–09
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony: http://www.amuz.wroc.pl/pl/konkursy_na_stanowiska_nauczycieli_akademickich/1266/2/
Słowa kluczowe: kameralistyka fortepianowa
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: – spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), – ukończyły studia wyższe na
kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie, – posiadają stopień doktora habilitowanego sztuki w
dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, – posiadają co najmniej 8–letni staż pracy
w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego, – wykazują się znacznymi osiągnięciami w
działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej, – deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz że wyrażą zgodę na zaliczenie do
minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku instrumentalistyka.
Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie udziału w konkursie,
2. życiorys
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie,
4. – kserokopia dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacji II stopnia w dyscyplinie
artystycznej instrumentalistyka
5. –informacja o osiągnięciach w pracy artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej
6. dokumentu potwierdzającego 8–letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
7. oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie
podstawowym miejscem pracy oraz że wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na
kierunku instrumentalistyka.
Miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50–043 Wrocław (pok. nr 003A lub 007A) lub przesłać
na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.
Uwagi: Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i
artystyczne. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie programu artystycznego w dniu 10 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 lipca 2018 r. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania
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