
REKTOR
AKADEMII MUZYCZNEJ
im. l .  J .  Paderewskiego
w Poznan iu

Pozna ri, 20/05 /2021, r.

REKTOR
Akademi i  Muzycznej  im. r .  J .  paderewskiego w poznaniu

ogtasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora
w dziedzinie sztuki, w dyscyp|inie sztuki muzyczne, w specjalności k|arnet,w Instytucie lnstrumental istyki na wydziale Instrumental istyki , Jazzui Muzyki Estradowej

Do konkursu mogq przystqpić osoby, ktÓre:
spełniajq wymogi okreś|one w art. 1].3 ustawy z dnia 20 |ipca 201'8 r. Prawo o szkoInictwiewyzszym i nauce (Dz. U. zZOIS r., poz. L66g, dalei ,,Ustawa,,),
posiadajq co najmniej stopie doktora sztuki w specja|ności k|arnet,
zobowiqzq s ię do wskazania Akademi i  Muzycznej  im. | .J .  Paderewskiego w Poznaniu jakopodstawowego miejsca pracy,
wykazujq s ię znacznymi os iqgnięc iami artystycznymi,  pedagogicznymi iorganizacyjnymi.Kandydaci przystępujqcy do konkursu proszeni sQ o ztozenie W Sekretariacie InstytutuInstrumental istyki, pokÓj 11]., te|. 61 85 68 933 następujqcych dokumentÓw:

1.. Pisemne zgtoszenie do konkursu,
2.  Kwest ionar iuszosobowy,
3' Zyciorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,4' Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwal. I stopnia) w dyscypl inie artystycznejinstrumenta l is tyka (obecnie sztuk i  muzyczne),
5. wykaz dorobku artystycznego, pedagogicznego i organizacyjnego,
6. oświadczenie, o spełnieniu wymogo* ok,.ślonych w art. 1].3 ust. 1 Ustawy, w tym spełnianiawymogÓw określonych W art. 20 ust. t pkt 1-3 Ustawy (petna zdo|ność do czynnościprawnych, prawa publiczne niekaraIność za umyś|ne przestępstwo Iub umyś|ne przestępstwoskarbowe),
7.  oświadczenie,  ze Akademia Muzyczna im. l .  J .  Paderewskiego W Poznaniu będz iepodstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. r.20 ust. 2 Ustawy.

Program konkursu zawiera egzamin praktyczny obejmujqcy:
Etap I

- wykonanie dwÓch zroznicowanych części koncertu k|asycznego z towarzyszeniem fortepianu- wykonanie dowolnego utworu XX lub XXI wieku (so lo lub z fortep ianem)
Prezentacja artystyczna nie powinna przekraczać 30 min.
Etap t l
Przeprowadzenie lekcj i ze studentem.
kandydatom po zakwal i f ikowaniu do l l
lekcj i  zapewnia ucze ln ia.
Etap l l t
Rozmowa kwa I if ikacyjna

Termin sktadania wnioskow uptywa z dniem 7 ripca 2o2L r.
Kandydaci zostanq poinformowani o terminie i miejscu postępowania konkursowego najpoźniejdo dnia 9 |ipca 2021' r. drogq mai|owq.
Konkurs rozstrzygnięty zostanie w terminie do dnia ].4 | ipca 2021' r.Zastrzega się prawo odda|enia oferty bez podania przyc zYnv,

UtwÓr przewidziany do pracy zostanie podany
etapu bezpośrednio przed |ekcjq. | lustratorÓw do


