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Podpisany przez:

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy
w uczelniach artystycznych
Instytucja: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, kierunek aktorstwo
Miasto: Warszawa
Stanowisko: wykładowca
Dyscyplina naukowa: sztuki filmowe i teatralne
Data ogłoszenia: 2019–07–25
Termin składania ofert: 2019–09–02
Dodatkowe dane dotyczące terminu:
Link do strony: http://akademia.at.edu.pl/wp–content/uploads/sites/4/2019/07/wa–3–wykladowca–musical.pdf
Słowa kluczowe: emisja głosu, style muzyczne, impostacja, musical
Wymagania w stosunku do kandydata:
1. posiada tytuł magistra sztuki
2. posiada doświadczenie artystyczne w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne (minimum 10 ról w spektaklach teatru
muzycznego)
3. posiada kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z emisji głosu i impostacji głosu
4. posiada co najmniej 3–letni staż pedagogiczny w uczelni artystycznej
Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie udziału w konkursie
2. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy–na–
stanowiska/)
3. CV
4. odpis dyplomu magistra sztuki
5. dokumentacja dorobku artystycznego, dokumentacja potwierdzająca kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z
emisji głosu i impostacji głosu oraz opis działalności dydaktycznej
6. oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
7. oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 113 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy (do pobrania ze strony
http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy–na–stanowiska/)
8. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w kwestii przetwarzania danych osobowych (do
pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy–na–stanowiska/)
Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Rektora Akademii Teatralnej w
Warszawie, ul. Miodowa 22/24, pokój nr 012 (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00–14.00) – osobiście lub za
pośrednictwem poczty do dnia 2 września 2019 r.
Uwagi: Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. Komisja
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe. Planowany termin
zatrudnienia: 1 października 2019 r.
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