
REKTOR 
AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 

  w dniu  20 czerwca 2016 r.   
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko  starszego wykładowcy  w Katedrze Chóralistyki, 
na  Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie. 
 
Do konkursu mogą przystąpid osoby, które: 
-spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie 
   wyższym” /tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmian./, 
-posiadają dyplom ukooczenia wyższych magisterskich studiów muzycznych w zakresie wokalistyki,  
- posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa solowego i zespołowego,  
- posiadają doświadczenie  dydaktyczne w  szkolnictwie muzycznym – średnim lub wyższym  
   w zakresie nauczania emisji głosu lub śpiewu, 
- legitymują się co najmniej 10 letnim stażem pracy zawodowej związanej z wokalistyką. 
 
Kandydaci przystępujący do udziału w konkursie proszeni są o złożenie następujących 
 dokumentów:  
1/  zgłoszenie udziału w konkursie; 
2/  kwestionariusz osobowy; 
3/  uwierzytelniony odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra sztuki;*  
4/  oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Krakowie  
      będzie podstawowym miejscem pracy;     
5/  oświadczenie o niekaralności – art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;   
6/  informację o dotychczasowej pracy dydaktycznej i artystycznej w formie spisu najważniejszych   
      dokonao; 
7/  zaświadczenia o stażu zawodowym. 
 
Procedura konkursowa składad się będzie z następujących części: 
1/  przeprowadzenie lekcji pokazowej – ok. 15 minut; 
2/  prezentacja utworu solowego lub fragmentu dzieła wokalno-instrumentalnego (barok, klasycyzm, 
      romantyzm); 
3/  rozmowa kwalifikacyjna. 
 
         Oferty należy składad do dnia 22 lipca  2016 r.  
na adres: Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków lub  bezpośrednio  
w Sekretariacie Rektora, tel. (12) 422-66-94, fax (12) 422-23-43. Decyduje data wpływu dokumentów 
do Sekretariatu Rektora.  
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. 
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.  
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w pierwszej połowie września 2016 r.   O dokładnym 
terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.  
Kandydaci zostaną ustnie poinformowani o wyniku konkursu w dniu jego rozstrzygnięcia.   

 
*W przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest 
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. 
          

                    Rektor                                                 
 
  prof.  dr hab. Zdzisław Łapioski 


