
 

                                                                                                    Łódź, dnia  14 czerwca 2021 r. 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE 

Rektor 

Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  w Łodzi 

                                                     ogłasza konkurs otwarty  

na stanowisko adiunkta na kierunku Jazz i muzyka estradowa w specjalności kompozycja, 

aranżacja i dyrygowanie jazzowe  
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy             

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)                                    

i  posiadają:  

- stopień doktora w specjalności kompozycja, 

- dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich w specjalnościach: jazz oraz kompozycja              

z aranżacją, prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej, 

- znaczne osiągnięcia artystyczne oraz czynną działalność koncertową i dyrygencką w różnych 

konfiguracjach i projektach. 

 

Kandydaci na to stanowisko powinni przedstawić następujące dokumenty: 

1/ zgłoszenie udziału w konkursie, 

2/ kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania),  

3/ uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, 

4/ uwierzytelniony odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, 

5/ informację  o dotychczasowej działalności artystycznej w formie spisu, 

6/  oświadczenie o niekaralności określonej w art. 113 ustawy  (do pobrania) 

7/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania). 

 

Forma przeprowadzenia konkursu:   

 przedstawienie partytur wybranych kompozycji na skład big-bandu 
 prezentacja dyrygowania do nagrania samodzielnie wybranego utworu big-bandowego 
 wykonanie jednego utworu z improwizacją z zespołem na instrumencie wiodącym 

kandydata ( max 10 min ) 
 rozmowa kwalifikacyjna 
 analiza dorobku artystycznego 

 

Dokumenty należy złożyć w dziale osobowym uczelni (pokój 24 w Pałacu) lub na adres: Akademia 

Muzyczna, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź w terminie do 10 września 2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 września 2021 r. o godz. 12.00 w Sali Kameralnej               

w gmachu Akademii Muzycznej  przy Al. 1-go Maja 4.  Obecność kandydatów obowiązkowa. 

Kandydaci zostaną ustnie poinformowani o wyniku konkursu w dniu jego rozstrzygnięcia. 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
                                                                                                                              Rektor 

                                                                                                dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM 


