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Rektor 

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego 
 

INSTYTUCJA Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego 

MIASTO Bydgoszcz 

STANOWISKO 
Starszy wykładowca na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii 
Dźwięku, w pełnym wymiarze czasu pracy  

DYSCYPLINA NAUKOWA Kompozycja i teoria muzyki, Historia 

DATA OGŁOSZENIA 20.07.2015 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 31.08.2015 r. (decyduje data wpływu do Akademii) 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA 
KONKURSU 

4.09.2015 r. 

LINK DO STRONY http://www.amuz.bydgoszcz.pl/oferty-pracy 

SŁOWA KLUCZOWE Teoria muzyki, historia 

WYMAGANIA W STOSUNKU 
DO KANDYDATA  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają: 
1. Ukończone studia muzyczne na kierunku kompozycja i teoria muzyki, w 

specjalności teoria muzyki. 
2. Posiadają stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie 

artystycznej kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki lub 
nauk humanistycznych w zakresie historii. 

3. Doświadczenie i osiągnięcia w działalności dydaktycznej, naukowej i 
organizacyjnej, w szczególności szeroką wiedzę dotyczącą kultury 
muzycznej regionu kujawsko-pomorskiego, jej historii i form 
funkcjonowania. 

4. Spełniają wymogi określone w art.109 Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 
lipca 2005 r./Dz. U. Nr 164 poz. 1365/. 

5. Warunek dla obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie 
C2. 

WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie (do pobrania). 
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 

ustawy (do pobrania). 
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do 

pobrania). 
4. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia 

naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego; 
5. Dokumentację poświadczającą spełnienie wymogów zawartych w części 

I p. 3. 
6. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie 

podstawowym miejscem pracy dla kandydata i oświadczenie, o którym 
mowa w art.112a ustawy o szkolnictwie wyższym (do pobrania). 

MIEJSCE SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW 

Sekretariat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego 
85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7 z dopiskiem KONKURS NA 

STANOWISKO 

UWAGI Zastrzega się prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatami.  
Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 
 
 
____________________ 
  podpis rektora uczelni 


