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SŁOWA KLUCZOWE Waltornia 

WYMAGANIA W STOSUNKU 

DO KANDYDATA  

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

instrumentalistyka, w specjalności: gra na instrumencie - waltornia.  
2. Osiągnięcia w działalności artystycznej i doświadczenie w zakresie 

nauczania przedmiotu waltornia na poziomie akademickim.  
3. Spełnienie wymogów określonych w art.109 Prawo o szkolnictwie 

wyższym z 27 lipca 2005 r./Dz. U. Nr 164 poz. 1365/. 
4. 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. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu 
zawodowego. 

4. Dokumentację poświadczającą spełnienie wymogów zawartych w 
części I p. 2. 

5. Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (DU z 2002 Nr 101, poz. 926 z 
późn. zmianami) (do pobrania). 

6. Oświadczenie, iż kandydat spełnia wymogi określone w art.109 Prawo 
o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r./Dz. U. Nr 164 poz. 1365/ 
(do pobrania). 

7. 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 WYKŁADOWCY 

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

 

 

 


