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AKADEMII MUZYCZNEJ
im. I. J. PADEREWSKTEGO

w POZNANIU

Poznan,2.06.202I r.

Akademi i Muzycr".: r#aTT*ere wski e so w p o znaniu
o glasza konkurs otwarty

na stanowisko wykładowcy

*dl:.v'p''*.tl11.ff**,?,iiiŁ,T"ffi :ff .#''H.ffłeWokalistyki
na w y dziale Komp ozy cji, byrygentury, wokali stiki, Teorii Muzyki

i Edukacji Artysty cznej

Do konkursu mogą przystępić osoby, ktÓre:
o Spełniaję wyfnogi określone w art. 1 13 ustawy z dnia2l1ipca20t8r. Prawo oszkolnictwie wyŻszymi nauce (Dz.IJ . z 2a:m r., poz.iees,dalej ,,Ustawa,,);. Posiadaj ątyfiil magistra _ aktor dramatu;
o Posiadają dyplom ze specjalnością logoped yczną;
o Zobowią-Żą Się do wskaz aniaa.kademii Mu'yc znej im.I. J. Paderewskiego w Poznaniu,jako podstawowego miejsca pracy;
. Wykazuję Się Znaczqcymi osiągnięciami w działalności artystycznej;o Posiadaj ą płynnq znajomose jęiyka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci przystępujQcy 
9"-!:trysu proszeni są o złoienie w sekrętariacie InstytutuWokalistyki, pokÓj 209 tę|. 6 1 8 5 68 934-następuj ących dokumentÓw:o Podanie -- deklar acja zgtoszenia udziału w konkursie. Kwestionariusz osobowv

oCV
o Dyplom ukoriczenia studiÓw wyzs zych z tyfiilemmagistra _ aktor dramatu. Dokument/Dyplom potwi erdza1qcy ko,,,p.tencje logoped yczneo Informacje o dorobku naukowym,-artystycznym i oyaan ycznym orazznajomościjęzykow obcych
o oświadc zenie, o spełnieniu wymogÓw określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tymspełniania wymogÓw określonv"t' i' art. zo ust. i ptt t.: Ustawy (pełna zdolność doczynności prawnych, prawa publiczne, niekarahojć za umyślne przestępstwo lub umyślneprzestępstwo skarbowe).
o oświadczenie, Że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będziepodstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. r20 ust. 2 ustawy.Program koŃursu zawiera następuj 4ce elementy:

Etap I 
--'ar EJrvv vrv.rw'LJ

Przeprowad zenie zajęć, aktorskich
Etap II
Rozmowa kwalifik acyjna połączona Z ocęną złoŻonej dokumentaqji dorobkuarĘstyczrtego. c ---_-^.-J

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podan ia przyczyny.
Termin składania wnioskÓw upływa z dniem 9 |ipca 202l.Konkurs zostanie rozsttrygnięiydo a"iu ił Hpca 202|o dacie praktyczn"go 

"g,u^inu 
kandvJ".i zostanąpowiadomieni drog4 mailową.

db, Han a Kas{rzewsilaprof, di


