
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Wydział Wokalno-Aktorski  

MIASTO: Gdańsk  

STANOWISKO: Wykładowca na Wydziale Wokalno-Aktorskim, ilość wolnych stanowisk: jedno 

DYSCYPLINA NAUKOWA: instrumentalistyka w zakresie gry na fortepianie 

DATA OGŁOSZENIA: 8 września 2016 r.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 września 2016 r.  

LINK DO STRONY: http://amuz.gda.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: pianista – korepetytor wokalny, instrumentalistyka, gra na fortepianie  

 

OPIS: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym/ Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. oraz w Statucie 

AM w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 roku z późn. zm. oraz odpowiadają następującym czynnościom 

kwalifikacyjnym:  

1. Posiadanie tytułu magistra sztuki, 

2. Warunek dla obcokrajowców: znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

  

WYMAGANIA: 

1. Podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie do Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego, 

2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią, 

3. Dyplom ukończenia studiów II stopnia, 

4. Życiorys zawodowy, 

5. Dokumentacja działalności pedagogicznej i artystycznej,  

6. Akompaniament a vista, przygotowanie akompaniamentu pieśni, arii oratoryjnej i operowej, 

7. Pisemna opinia co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, 

8. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że przypadku wygrania konkursu 

Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy, 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.  

 

Termin składania podań do dnia 22 września 2016 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2016 r. 

 

Akademia Muzyczna zastrzega sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. 

 

 

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: 

Wydział Wokalno-Aktorski,  

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 

80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION: The Stanislaw Moniuszko Music Academy in Gdansk, Faculty of Vocalism and Acting 

CITY: Gdansk 

POSITION: lecturer, Faculty of Vocalism and Acting, number of vacancies: one 

DISCIPLINE: instrumental studies, piano performance 

POSTED: 8 September 2016 r.  

EXPIRES: 22 September 2016 r.  

WEBSITE: http://amuz.gda.pl  

KEY WORDS: piano – vocal coach, instrumental studies, piano performance 

 

DESCRIPTION: Candidates who meet the requirements set out in Article 109 (1) of Higher Education Act of 

27 July, 2005 (Journal of Laws No. 164, Item 1365, as amended); as well as in the AM Statute from 27 June 2006 

with later amendments may enter the contest. Candidates should posses the following qualifications:  

1. Master of Arts Diploma, 

2. Condition for foreigners: knowledge of Polish language on a B2 level  

  

REQUIREMENTS:  

1. Letter of application addressed to the Dean of the Faculty of Vocalism and Acting, 

2. Personal questionnaire with photograph, 

3. Diploma of Second Cycle Studies graduation, 

4. Professional CV,  

5. Documented didactic and artistic activity, 

6. Sight-reading accompaniment, preparing a lied as well as oratorio and opera aria, 

7. Written opinion of at least one person holding the title of professor or doctoral degree, 

8. Statement of the candidate's acceptance of the conditions of the contest together with the declaration that  

The Stanislaw Moniuszko Music Academy in Gdansk will be the basic place of employment in case of winning 

the contest, 

9. Agreement to processing personal data for the contest requirements. 

 

Deadline for submitting applications: 22 September 2016 r.  

The contest will be concluded by 30 September 2016 r. 

 

The Stanislaw Moniuszko Music Academy in Gdansk reserves the right to reject any applications 

considered unsuitable without giving any justifications.  

 

 

Documents should be submitted to the Faculty of Vocalism and Acting,  

The Stanislaw Moniuszko Academy of Music,  

80-743 Gdansk, Poland, ul. Łąkowa 1–2 

 

 

 


