DĚKAN
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta pro Ateliér divadelní
produkce a jevištní technologie
se zaměřením na výuku předmětů z oblasti kulturní politiky, konkrétně předmětů Úvod do kulturní politiky ČR,
Fundraising, Úvod do mezinárodní kulturní politiky a Dotační management
Podmínky: VŠ vzdělání v oboru umělecký management nebo divadelní manažerství (program dramatická
umění či program zaměřený na jinou oblast scénických umění), dokončené doktorské studium, případně
doktorské studium před dokončením výhodou.
Výše úvazku: 0,25 – 0,5 (bude upřesněno podle míry organizačního zapojení do fakultních projektů)
Požadavky na uchazeče:
Připravenost vyučovat a rozvíjet výuku následujících předmětů v Ateliéru divadelní produkce a jevištní
technologie:
 Úvod do kulturní politiky ČR v bakalářském stupni studia, dvousemestrální předmět,
 Fundraising v bakalářském stupni studia, jednosemestrální předmět,
 Úvod do mezinárodní kulturní politiky v magisterském stupni studia (jednosemestrální předmět),
 Dotační management v magisterském stupni studia (jednosemestrální předmět.
Připravenost podílet se pedagogicky i organizačně na realizaci a rozvoji specializací oboru Divadelní
manažerství/Divadelní produkce včetně řešení návazností vyučovaných předmětů v rámci celého studijního
plánu a konzultace projektů z pohledu společenských věd a kvantitativního výzkumu.
Zkušenosti s vedením a posuzováním bakalářských a diplomových prací a absolventských projektů.
Úspěšná praktická či výzkumná zkušenost z oblasti intervencí do kulturní politiky (projekty na různých úrovních
veřejné správy) vítány.
Připravenost podílet se na organizačním zajištění projektů DF JAMU.
Předchozí pedagogická činnost výhodou.
Představa o budoucí výzkumné činnosti výhodou.
Uchazeči přiloží:
 strukturovaný profesní životopis (odborná a pedagogická činnost)
 vlastní koncepci výuky uvedených předmětů.
První kolo výběrového řízení proběhne nad zaslanými materiály. Vybraní uchazeči budou přizváni k osobnímu
pohovoru.
Nástup: 1. září 2018
Přihlášky s přiloženým životopisem, koncepcí a doklady o vzdělání a tvůrčí a pedagogické činnosti zašlete
do 17. 6. 2018 na adresu Mgr. Klára Viková, děkanát Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
nebo elektronicky na adresu: vikova@jamu.cz.

tel.: 542 591 301

http://difa.jamu.cz

e-mail: dekan.difa@jamu.cz

