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FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

 
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej  
MIASTO: Bydgoszcz 

STANOWISKO:  profesor uczelni 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  sztuki muzyczne  

DATA OGŁOSZENIA:    01.03.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.04.2022 r. 

LINK DO STRONY:  http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy 

SŁOWA KLUCZOWE: wokalistyka, emisja głosu, kształcenie wokalne 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):   

 

I  Kandydaci  powinni spełniać następujące warunki :  

 

 posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki  w dyscyplinie sztuk 

muzycznych; 

 posiadanie stopnia doktora lub kwalifikacje I st. sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny 

artystycznej wokalistyka; 

 ukończone studia magisterskie kierunek: wokalistyka w zakresie specjalności wokalno-

aktorskiej;  

 udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie międzynarodowej działalności scenicznej; 

 udział w konkursach muzycznych w zakresie wokalistyki; 

 doświadczenie w pracy na uczelni wyższej na kierunku w zakresie dyscypliny sztuki muzyczne; 

 doświadczenie w pracy w teatrach muzycznych w kraju i zagranicą; 

 doświadczenie w organizacji przedsięwzięć naukowych i artystycznych. 

 

II   Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 

 

 podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni skierowane do J.M. Rektora UKW 

 list motywacyjny; 

 kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora 

UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.; 

 zdjęcie; 



 odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie 

sztuk muzycznych;  

 odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora/kwalifikacji I st. sztuki muzycznej w zakresie 

dyscypliny artystycznej wokalistyka; 

 odpis dyplomu uzyskania tytułu  magistra sztuki na kierunku wokalistyka w zakresie 

specjalności wokalno-aktorskiej;  

 informację o dotychczasowym dorobku artystycznym w zakresie międzynarodowej działalności 

scenicznej; 

 informację o dotychczasowym dorobku dydaktycznym związanym z pracą na uczelni wyższej 

w zakresie wokalistyki 

 informację o udziale w konkursach muzycznych z zakresu wokalistyki; 

 informację o organizacji przedsięwzięć naukowych i artystycznych; 

 kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy 

  Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia 

nr43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy załącznik nr 2 do Zarządzenia 

nr43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej, związanej z poświadczeniem nieprawdy 

(art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr43/2018/2019 Rektora 

UKW z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

 

III  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: 

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

Wydział Edukacji Muzycznej  

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

 

 

IV  Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

 

 

V   Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone   

      lub   nadesłane  po  terminie składania  nie będą  brane  pod  uwagę. Dziekan zastrzega sobie  

      unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 


