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INSTYTUCJA Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego 

MIASTO Bydgoszcz 

STANOWISKO Profesor zwyczajny na Wydziale Wokalno-Aktorskim (1 stanowisko) 

DYSCYPLINA ARTYSTYCZNA Wokalistyka 

DATA OGŁOSZENIA 17.07.2018 roku 

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 24.08.2018 roku (decyduje data wpływu do Akademii) 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA 
KONKURSU 

do 18.09.2018 roku 

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

SŁOWA KLUCZOWE Śpiew solowy 

WYMAGANIA W STOSUNKU 

DO KANDYDATA  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają: 
1. Ukończone studia muzyczne, tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie 

wokalno-aktorskim. 
2. Tytuł profesora sztuk muzycznych, stopień doktora habilitowanego 

sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. 
3. Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim i znaczne 

doświadczenie w działalności artystycznej, w tym na deskach teatru 
operowego. 

4. Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie 
podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym (do pobrania). 

5. Spełniają wymogi określone w art.109 Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 
lipca 2005 r. 

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

WYMAGANE DOKUMENTY 1. Zgłoszenie udziału w konkursie (do pobrania). 
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do 

pobrania). 
3. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust.1 

ustawy (do pobrania). 
4. Potwierdzone kopie dokumentów, o które chodzi w części I p. 1-2. 
5. Dokumentację poświadczającą spełnienie wymogów zawartych w części I p. 3. 
6. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie 

podstawowym miejscem pracy dla kandydata (do pobrania). 

MIEJSCE SKŁADANIA 

DOKUMENTÓW 

Sekretariat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego 
85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7  
z dopiskiem KONKURS NA STANOWISKO PROF. ZW. (śpiew solowy)-W III 

UWAGI 
1. Kandydaci zobowiązani są do przeprowadzenia lekcji pokazowej z 

przedmiotu "Śpiew solowy". Ucznia na lekcję zapewnia sobie kandydat 
we własnym zakresie. O dokładnym terminie zainteresowane osoby 
zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie. 

2. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 


