
DZIEKAN 
WYDZIAŁU SZTUKI 

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZ ĘSTOCHOWIE 
 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplina instrumentalistyka  
(w zakresie gra na fortepianie) 

 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 
 
- spełniają wymogi określone w art. 109, art. 114 ust. 6 oraz art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 2012, 572 t.j. z późn. zm) i posiadają: 
- tytuł zawodowy magistra sztuki (w zakresie instrumentalistyka, specjalność: gra na fortepianie), 
- tytuł zawodowy magistra sztuki (w zakresie teoria muzyki) 
- znaczący dorobek artystyczny 
 
oraz doświadczenie w dydaktyce akademickiej. 
 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie w dziekanacie Wydziału Sztuki AJD  
w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 134, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 37 84 232, następujących 
dokumentów w dwóch egzemplarzach: 
 
- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowanego  do JM. Rektora Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie; 
- kwestionariusza osobowego;  
- dokumentów  potwierdzających  posiadanie tytułów  zawodowych; 
- dokumentacji dorobku naukowego i artystycznego; 
- informacji o osiągnięciach w pracy pedagogicznej; 
- wskazana jest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; 
- oświadczenia o spełnianiu wymagań zawartych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym; 
- oświadczenia  określającego Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy; 
- oświadczenia o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla   potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych/. 
 
Postępowanie konkursowe przewiduje:  
- rozmowę z kandydatem. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem –    30.06. 2016 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu –  21.09.2016 r.  
 
Konkurs moŜe 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 Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki. 
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. 
 
        
 
Częstochowa,       31. maja 2016 r. 

    
 DZIEKAN 

                 Wydziału Sztuki  
                                 dr hab. Robert Gawroński   
 
 
           prof. nadzw. Akademii im. Jana Długosza 
 


