
 

 

Rektor 

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego 
 

INSTYTUCJA Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego 

MIASTO Bydgoszcz 

STANOWISKO 
Adiunkt na Wydziale Instrumentalnym,  
w pełnym wymiarze czasu pracy (1 stanowisko) 

DYSCYPLINA ARTYSTYCZNA sztuki muzyczne 

DATA OGŁOSZENIA 4.07.2019 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 4.08.2019 r. (decyduje data wpływu do Akademii) 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA 
KONKURSU 

do 12.08.2019 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE Gra na skrzypcach 

WYMAGANIA W STOSUNKU 
DO KANDYDATA  

1. Ukończone studia muzyczne, tytuł zawodowy magistra sztuki na 
kierunku instrumentalistyka, w specjalności: gra na instrumencie - 
skrzypce.  

2. Stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej 
instrumentalistyka. 

3. Doświadczenie w działalności dydaktycznej zarówno na poziomie szkoły 
muzycznej, jak i akademickim; bogata działalność wykonawcza w tym 
nagrania płytowe; doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu kursów 
muzycznych; działalność w zakresie popularyzowania nauki i sztuki; 
uczestnictwo w jury konkursów muzycznych ogólnopolskich lub 
międzynarodowych. 

4. Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie 
podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5. Spełniają wymogi określone w art.113 Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 
lipca 2018 r. /Dz. U. z 2018 poz. 1668/. 

6. 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. 113 ustawy (do 

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

pobrania). 
4. Potwierdzona kopia dokumentów, o których mowa w cz. I p.1 i 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 
Adiunkta - W II 

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

 
 


