R.111.3.5.2017

Warszawa, 1 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 118a ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 ze. zm.) oraz § 62 ust. 2 Statutu
Akademii Teatralnej, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
do prowadzenia przedmiotów Interpretacja wiersza na kierunku aktorstwo i przedmiot Projekt na kierunku
aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim
(dziedzina naukowa - dziedzina sztuk teatralnych)
1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 6 Ustawy

oraz spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 Statutu i:
a) ma ukończone studia wyższe na kierunku aktorstwo,
b) posiada dorobek artystyczny związany z praktyką sceniczną aktora dramatycznego (minimum 20 ról teatralnych),
c) posiada udokumentowany przynajmniej roczny staż asystencki potwierdzony opinią opiekuna artystycznego lub
naukowego oraz opinią dziekana wydziału, na którym odbył staż lub znaczny dorobek artystyczny.
2. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) zgłoszenie udziału w konkursie,
b) kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),
c) życiorys,
d) odpis dyplomu magistra,
e) udokumentowany przynajmniej roczny staż asystencki potwierdzony opinią opiekuna artystycznego lub
naukowego oraz opinią dziekana wydziału na którym odbył staż lub znaczny dorobek artystyczny,
f) dokumentacja dorobku artystycznego bądź naukowego,
g) opis działalności dydaktycznej,
h) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
i) oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
właściwego przeprowadzenia procedury konkursu otwartego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002 r., poz.929, z późn. zmianami) (do pobrania ze strony
http://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/).
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie rektora Akademii Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, pokój nr
6 (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) - osobiście lub pocztą do dnia 25 sierpnia 2017.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 września 2017.
Uwaga! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Uwaga! Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe.

prof. dr hab. Wojciech Malajkat – rektor
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