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REKTOR
Akademii Muzycznej im. l . J. paderewskiego w poznaniu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
w dziedzinie sztuki, w dyscypl inie sztuki muzyczne,
w specjaIności gitara basowa, kontrabas jazzowy

w Instytucie Jazzu i Muzyki Estradowej
' na wydziale Instrumentalistyki , Jazat i Muzyki Estradowej

Do konkursu mogq przystqpić osoby, ktÓre:
spełniajq wymogi okreś|one w art. ].13 ustawy z dnia 20 l ipca 2018 r. Prawo o szkoInictwie
wyzszym i nauce (Dz. U. zZOLS r., poz.l_669, dalej ,,Ustawa,,),
zobowiqżq się do wskazania Akademii Muzycznej im. |.J. Paderewskiego w Poznaniu jako
podstawowego miejsca pracy,
wykazujq się znacznymi osiqgnięciami artystycznymi.

Kandydaci przystępujqcy do konkursu proszeni sq o ztozenie w Sekretariacie Instytutu Jazzu i Muzyki
Estradowej, pokÓj 1]-]., tel. 61 85 68 933 następujqcych dokumentÓw:

1-. pisemne zgłoszenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. zyciorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
4, dyp|om uko czenia studiÓw wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności gitara basowa

lub kontrabas jazzowy,
5. wykaz dorobku artystycznego i ew. pedagogicznego,
6. oświadczenie, o spełnieniu wymogÓw określonych w art. 113 ust. 1. Ustawy, w tym spetniania

wymogÓw okreś|onych W art. 20 ust. 1' pkt 1.-3 Ustawy (pełna zdo|ność do czynnoścl
prawnych, prawa pub|iczne niekaralność za umyś|ne przestępstwo tub umyś|ne przestępstwo
skarbowe)

7. oświadczenie, Że Akademia Muzyczna im. |. J. Paderewskiego W Poznaniu będzie
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Program konkursu zawiera egzamin praktyczny obejmujqcy:
Etap I
Wykonanie zrÓżnicowanego stytistycznie programu artystycznego zwiqzanego ze wskazanymi
specjaInościami (ok.  20 min.)
Etap ll
Przeprowadzenie |ekcj i . UtwÓr przewidziany do pracy zostanie podany kandydatom po
zakwalif ikowaniu do Il etapu bezpośrednio przed lekcjq. lIustratorÓw do lekcj i zapewnia
ucze ln ia.
Etap l l !
Rozmowa kwa I ifi kacyj na

Termin sktadania wnioskÓw upływa z dniem 7 lipca 2o2L r.
Kandydaci zostanq poinformowani o terminie i miejscu postępowania konkursowego najpÓźniej
do dnia 9 |ipca 2021' r. drogq mailowq.
Konkurs rozstrzygnięty zostanie w terminie do dnia 14 |ipca 2O2L r.
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczynY.


