
DZIEKAN 
WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 

W CZĘSTOCHOWIE 
 
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Dyrygowania Instytutu Muzyki w dziedzinie sztuk muzycznych, 
dyscyplina artystyczna dyrygentura  
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 
- spełniają wymogi określone w art. 109 oraz art. 118a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo  o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. 2016, 1842 t.j. z późn. zm). 
Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki: 
- posiada tytuł zawodowy magistra sztuki 
- jest absolwentem Akademii Muzycznej, kierunku: dyrygentura, dyrygentura chóralna, edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej ze specjalnością „prowadzenie zespołów”. 
- prowadzi badania naukowe/działalność artystyczną udokumentowane udziałem w konferencjach naukowych oraz 
publikacjami naukowymi lub różnymi formami działalności artystycznej.  
 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Sztuki AJD  
w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 134, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 37 84 232, następujących dokumentów: 
- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowanego  do JM. Rektor Akademii im. Jana Długosza; 
- kwestionariusza osobowego;  
- kopii dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje;  
- dokumentacji dorobku; 
-  oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 
- oświadczenia  określającego Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy; 
- oświadczenia o następującej treści: 
 „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 
dokumentach aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, 
w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”. 
 
Postępowanie konkursowe obejmuje: 
1.Prezentację z towarzyszeniem fortepianu przygotowanego repertuaru: 

 a/ Feliks Mendelssohn-Bartholdy - "Herbstlied" na chór mieszany op.48 nr.6 

 b/ Romuald Twardowski - Alleluja 

 2.Poprowadzenie lekcji ze studentami II roku. 

Repertuar: Luca Marenzio-Se la vostra partita oraz  Tadeusz Szeligowski - Rondo żartobliwe 

3. Rozmowę kwalifikacyjną na temat edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. 

 

Na godzinę przed prezentacją możliwa będzie próba z pianistką. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. Jana Długosza  

w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu 

art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 

swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 

Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana. 

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem –   08.01.2018                         
Termin rozstrzygnięcia konkursu –     posiedzenie Rady Wydziału Sztuki w styczniu 2018 r. 
 
Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata. 
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. 
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza w 
Częstochowie w Katedrze Dyrygowania w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki.  
Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 
 
Częstochowa,  06.12.2017 r. 

DZIEKAN 
                         Wydziału Sztuki  
                                                          dr hab. Jerzy Piwowarski   
                           prof. nadzw. Akademii im. Jana Długosza 
 



 


