
DZIEKAN 

WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 

W CZĘSTOCHOWIE 

 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Dydaktyki 

Instrumentalnej Instytutu Muzyki  Wydziału Sztuki  Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

- posiadają stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej lub tytuł profesora sztuk 

muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (albo równoważny im stopień lub 

tytuł zdobyty za granicą) - specjalność gra na gitarze  

- posiadają znaczący dorobek artystyczny 

- posiadają znaczące doświadczenie w dydaktyce akademickiej 

- spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Sztuki AJD  

w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 134, 135,  42-200 Częstochowa, tel. (34) 37 84 232, 234 

następujących dokumentów: 

- podanie o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowane do JM. Rektor Akademii im. Jana Długosza  

w Czes̨tochowie; 

- kwestionariusz osobowy; 

- odpis dokumentu nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora sztuk muzycznych 

(w przypadku dokumentów dotyczac̨ych stopni i tytułów uzyskanych za granica ̨wymagane jest 

tłumaczenie przez tłumacza przysieg̨łego) 

- dokumentację dorobku naukowego i artystycznego  

- osẃiadczenie o spełnianiu wymagań zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo  

o szkolnictwie wyzṡzym; 

- osẃiadczenie o nastep̨ujac̨ej tresći:  

„Wyrazȧm dobrowolnie zgode ̨na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademie ̨im. Jana Długosza w 

Czes̨tochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czes̨tochowa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawa ̨z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”. 

 

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.  

Zatrudnienie nastap̨i na czas okresĺony nie dłuzṡzy niz ̇12 miesięcy w wymiarze ½ etatu. 

Konkurs mozė byc ́zamkniet̨y bez wyłonienia kandydata. 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiaz̨aniem stosunku pracy z Akademia ̨im. Jana 

Długosza w Czes̨tochowie w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki.  

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.  

 

Dokumenty należy składać w terminie: 28.08.2017  -  15.09.2017 r.                    . 

Termin rozstrzygnięcia konkursu –    posiedzenie Rady Wydziału we wrześniu  2017 r.      

 

 
              DZIEKAN 

Częstochowa, dnia  07.08.2017 roku                                         Wydziału Sztuki  

 

                                                     dr hab. Jerzy Piwowarski   

        prof. nadzw. Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 

 


