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DZIEKAN 

WYDZIAŁU MUZYKI 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
ogłasza konkurs na  stanowisko  profesora nadzwyczajnego 

 w Zakładzie Badań Muzyki Regionów  
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 
roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz.1365 wraz ze zmianami wprowadzonymi 
Ustawą o Zmianie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 1 października 2014 roku) oraz Statucie Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

 
Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien posiadać: 

 stopień  doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie: 
instrumentalistyka, w specjalności: gra na fortepianie oraz tytuł magistra sztuki w zakresie 
aranżacji i kompozycji, 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym nie krótsze niż 10 lat, 

 merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku jazz i 
muzyka rozrywkowa z przedmiotów: instrument główny - fortepian, improwizacja jazzowa,  
zespół instrumentalny, propedeutyka aranżacji i kompozycji,  

 bogaty dorobek koncertowy jednoznacznie wskazujący na jazzową i rozrywkową działalność  
artystyczną oraz wydane co najmniej 40 płyt,  

 udokumentowaną działalność organizacyjną, 

 wysoką aktywność w sferze promowania jazzu i muzyki rozrywkowej w kraju i zagranicą. 
 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumentny: 

 podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

 kwestionariusz osobowy, 

 odpisy dyplomów o stopniach naukowych,  
 dwie opinie  profesorów lub doktorów habilitowanych o dorobku dydaktycznym, naukowym i 

artystycznym 

 autoreferat zawierający informację o osiągnięciach artystycznych, naukowych, 
dydaktycznych i organizacyjnych, 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji, 

 oświadczenie, że UR będzie podstawowym miejscem pracy, 

 ewentualnie inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające dodatkowe 
kwalifikacje. 

 
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego lub 
przesłać na adres: Wydział Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83 p.8  35-040 Rzeszów, w terminie do 
dnia 9 stycznia 2017 r. 
 
                  Dziekan            
          Wydziału  Muzyki 
Rzeszów, 7  grudnia  2016 r. 


