DĚKAN
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na místo
odborného asistenta pro Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie
se zaměřením na výuku projektového řízení divadelních (performačních) projektů,
konkrétně předmětů Kulturní projekt I, Metodika divadelní projektové dokumentace (Kulturní projekt II),
Projektový management II, Projektové (produkční minimum) pro umělecké obory
(nabídka pro umělecké ateliéry DIFA JAMU).
Podmínky: VŠ vzdělání v oboru umělecký management nebo divadelní manažerství (program
dramatická umění)
Výše úvazku: 0,5 (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
Požadavky na uchazeče
• Připravenost vyučovat předměty projektového řízení, přičemž přístup výuky vyžaduje adaptaci
technik a postupů projektového řízení na prostředí divadelních a uměleckých aktivit a institucí.
Výuka předmětů Kulturní projekt I a Metodika divadelní projektové dokumentace (Kulturní
projekt II) v Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie je určena pro bakalářský
stupeň studia; výuka předmětu Projektový management II je určena pro magisterský stupeň
studia.
• Připravenost vyučovat Projektové (produkční minimum) pro umělecké obory. Jedná
se o předmět určený studentům uměleckých oborů, tzn. že se předpokládá znalost různých
aspektů působení umělců na trhu práce.
• Připravenost podílet se pedagogicky i organizačně na realizaci oboru Divadelní manažerství
(obou specializací) a participovat na supervizi absolventských projektů studentů.
• Kompetence vést a oponovat bakalářské a diplomové práce a absolventské projekty v Ateliéru
divadelního manažerství a jevištní technologie, zkušenosti s touto pedagogickou činností
jsou vítány.
• Úspěšná praktická zkušenost z oblasti projektového řízení v uměleckém prostředí.
• Praktická zkušenost se zapojením v mezinárodním projektu a certifikace IPMA vítána.
• Předchozí pedagogická činnost 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. října 2017
Přihlášky s přiloženým životopisem, koncepcí a doklady o vzdělání a tvůrčí a pedagogické činnosti
zašlete do 17. června 2017 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

