
 

 

Rektor 

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego 
 

INSTYTUCJA Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego 

MIASTO Bydgoszcz 

STANOWISKO 
Asystent na Wydziale Instrumentalnym,  
w pełnym wymiarze czasu pracy (1 stanowisko- pełny wymiar czasu pracy) 

DYSCYPLINA NAUKOWA Sztuki muzyczne 

DATA OGŁOSZENIA 29.06.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 29.07.2022 r. (decyduje data wpływu do Akademii) 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA 
KONKURSU 

Do 12.08.2022 r. 

LINK DO STRONY http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-pracownika/informacje-
ogolne/konkursystanowiska/ 

SŁOWA KLUCZOWE Gra na flecie 

WYMAGANIA W STOSUNKU 
DO KANDYDATA  

1. Spełnienie warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574). 

2. Dyplom magisterski na kierunku Instrumentalistyka, specjalność: flet. 
3. Znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej. 
4. Doświadczenie w zakresie pracy w uczelni wyższej w charakterze 

wykładowcy przedmiotów flet, flet piccolo, kameralistyka i studia 
orkiestrowe. 

5. Doświadczenie w zakresie pracy w orkiestrze (symfonicznej, operowej lub 
dętej). 

6. Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie 
podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 
2022 r. poz. 574). 

7. Warunek dla obcokrajowców-znajomość języka polskiego na poziomie C1. 

WYMAGANE DOKUMENTY 1. Zgłoszenie udziału w konkursie (do pobrania). 
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 
2022 r. poz. 574), o których mowa w części 1 pkt. 1 (do pobrania). 

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

4. Potwierdzona kopia dokumentu, o której mowa w części 1 pkt. 2. 
5. Spis działalności artystycznej minimum z ostatnich 5 lat z 

wyszczególnieniem miejsc występów (państwo, miasto, nazwa sali, 
nazwa wydarzenia/festiwalu itp.) oraz ewentualnych  
współwykonawców. 

6. Płytę/pendrive lub linki do serwisu YouTube z utworami wykonywanymi 
przez kandydata (solo lub w składzie kameralnym)-minimum 40 minut 
programu (w sumie). 

7. Dokumentację poświadczającą spełnienie wymogów zawartych w części 
1 pkt. 4-5. 



 

 

8. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie 
podstawowym miejscem pracy dla kandydata, o którym mowa w części 
1 pkt. 8 (do pobrania). 

MIEJSCE SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW 

Sekretariat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego 
85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7 z dopiskiem Konkurs na stanowisko 
Asystenta - W II 

UWAGI Zastrzega się prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatami.  
Zastrzega się prawo unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu bez 

podania przyczyny. 

 


