
Rektor 

 Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie  

ogłasza Konkurs na  stanowisko 

Dyrektora Biblioteki Głównej UMFC 
 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 

1. Posiadanie stopnia naukowego w dyscyplinie nauk o sztuce lub sztuki muzyczne lub 

wykształcenie magisterskie muzyczne lub muzykologiczne oraz ukończone studia 

podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa/informacji naukowej. 

2. Co najmniej 6 lat stażu pracy w bibliotece naukowej o profilu  muzycznym. 

3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie 

znajomość innych języków obcych. 

4. Znajomość problematyki zarządzania biblioteką. 

5. Znajomość aktów prawnych związanych z działalnością bibliotek. 

6. Umiejętność dobrej organizacji pracy, w tym pracy zespołowej. 
7. Umiejętność zarządzania zespołem. 
8. Otwartość na  innowacyjne rozwiązania. 
9. Operatywność, komunikatywność, kreatywność. 
 

W ocenie kandydatów pod uwagę będzie także brane doświadczenie w zakresie działalności 

naukowo-badawczej i działalności organizacyjnej. 

 
Wymagane dokumenty: 

1. CV. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (m.in. wykształcenie, doświadczenia 

zawodowe, staż pracy oraz znajomość języków obcych). 

3. List motywacyjny. 

4. Propozycja koncepcji rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego i funkcjonowania 

Biblioteki Głównej UMFC (ujęcie problemowe, do 2 stron A4). 

5. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego i organizacyjnego. 

 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z działalnością Biblioteki Głównej UMFC  

na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl 

 

Termin składania ofert: 

 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Konkurs 

na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej UMFC” bezpośrednio w Biurze Rektora 

i Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2 

do dnia 3 czerwca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 lub przesłać na adres:  

Biuro Rektora i Senatu 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

 ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa 

(z dopiskiem) „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej UMFC”. 

2. Koperty dostarczone po terminie nie będą otwierane. 

3. Kandydaci spełniający warunki konkursu zostaną indywidualnie powiadomieni 

o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.  



4. Powołanie Dyrektora Biblioteki Głównej UMFC z dniem 1 sierpnia 2019 r. nastąpi 

decyzją Rektora. 

5. Osoby biorące udział w konkursie zostaną powiadomione pisemnie o rozstrzygnięciu  

konkursu. 

6. Uczelnia nie odsyła złożonych ofert. 

 

 

Do dokumentów należy dołączyć Oświadczenie: 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina moich 

danych osobowych zawartych w składanych przeze mnie dokumentach w związku 

z udziałem w konkursie  na stanowisko  Dyrektora Biblioteki Głównej UMFC.  

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych 

przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina  jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy 

ul. Okólnik 2 w Warszawie.  

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. 

Pełna informacja na temat przetwarzania Pani/Pana danych znajduje się w ogłoszeniu 

o konkursie oraz na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca”. 

 

 

                                                                       ……………………………. 

                         czytelny podpis 

 

          

2. Oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

           

        …………………………. 

                czytelny podpis  

           

 

 

3. Oświadczam, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki Głównej  

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie będzie moim podstawowym 

miejscem pracy. 

 

………………………    ……………………………  

    miejscowość, data             czytelny podpis 

       

 

 

 

 

http://www.chopin.edu.pl/

