
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 
INSTYTUCJA:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Biblioteka Główna 
 
Miasto: Gdańsk 
Stanowisko: kustosz dyplomowany 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: bibliologia i informatologia 
Data ogłoszenia: 05.03.2018 r. 
Termin składania ofert: 19.03.2018 r. 
Link do strony: www.amuz.gda.pl 
 
Słowa kluczowe: kustosz dyplomowany, bibliologia, informatologia 
 
Opis: 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz w Statucie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 
 
Wymagane kwalifikacje: 

1. Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra. 
2. Co najmniej 3 lata zatrudnienia na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub 8 lat zatrudnienia 

w bibliotece naukowej lub na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, 
dydaktycznego lub naukowego. 

3. Dorobek naukowy i / lub osiągnięcia dydaktyczne. 
4. Znajomość języka polskiego na poziomie B2 (klasyfikacja Rady Europy). 

Wymagane dokumenty: 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do dyrektora Biblioteki Głównej. 
2. Odpis dyplomu. 
3. Kwestionariusz osobowy. 
4. Pisemna opinia bibliotekarza dyplomowanego o kandydacie. 
5. CV. 
6. Wykaz dorobku naukowego i / lub osiągnięć dydaktycznych. 
7. Oświadczenie, iż w wypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie 

podstawowym miejscem pracy. 
 
Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
Biblioteka Główna 
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
 
Termin składania dokumentów upływa w dniu 19.03.2018 r. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.05.2018 r. 
 
Akademia Muzyczna zastrzega sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. 
 
 
 
 

http://www.amuz.gda.pl/


FORM FOR EMPLOYERS 
 
INSTITUTION:  Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk 

Main Library 
 
CITY: Gdansk 
POSITION: curator (kustosz dyplomowany) in Main Library 
FIELD OF ART/DISCIPLINE: humanities / bibliology and informatics 
POSTED: 05.03.2018 
EXPIRES: 19.03.2018 
WEBSITE: http://amuz.gda.pl 
KEY WORDS: curator, bibliology, informatics 

 
DESCRIPTION (field, expectations, comments): 
Candidates who meet the requirements set by the Higher Education Act (Ustawa Prawo o 
szkolnictwie wyższym) and the Statute of Stanislaw Moniuszko Academy of Music (Statut Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) may enter the contest. 
 
Qual if ications required:  

1. At least a master's degree. 
2. At least 3 years of employment as a library tutor or 8 years of employment in a research 

library or as a research, didactic or scientific employee. 
3. Scientific and / or didactic achievements. 
4.  Knowledge of the Polish language – B2, according to the Common European Framework of 

Reference for Languages. 
Documents required:  

1. Letter of application addressed to the Director of the Main Library. 
2. A copy of the diploma. 
3. A personal questionnaire. 
4. An opinion on the candidate written by a curator. 
5. A professional CV. 
6. Information about scientific and / or didactic achievements. 
7. A signed statement that Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk will be the basic 

place of employment. 
 
The documents should be submitted to: 
Stanislaw Moniuszko Academy of Music  
Main Library 
ul. Lakowa 1–2 
80-743 Gdansk 
Poland 
 
Completed applications must be delivered to the Director of the Main Library by 19.03.2018. 
The contest will be concluded by 15.05.2018. 
 
Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk reserves the right to reject any applications 
considered unsuitable without giving any justification. 

http://amuz.gda.pl/

