Załącznik do Uchwały nr 13 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy z dnia 23 maja 2017 roku

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe
i Studium Muzyki Dawnej
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w roku akademickim 2017/2018

STUDIA PODYPLOMOWE
Studia Podyplomowe są płatne.
Rekrutacja na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki
Nabór kandydatów odbędzie się po 15 września 2017 r. Egzamin będzie obejmował
publiczne wykonanie półrecitalu obejmującego utwory z różnych epok (Uczelnia zapewnia
akompaniatorów). Maksymalna punktacja: 25.
Kandydaci winni dostarczyć do 20 czerwca 2017 r. następujące dokumenty:
– dyplom magisterski ukończenia kierunku instrumentalistyka lub kierunku o zbliżonych
końcowych efektach kształcenia o specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla
cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów
muzycznych w Polsce),
– dokumentację dorobku artystycznego,
– nagranie programu egzaminacyjnego (dotyczy osób przybywających z zagranicy),
– pisemne zgłoszenie (formularz + 1 fotografia 35x45 mm.),
– ksero dowodu osobistego,
– dowód opłaty za egzamin wstępny (opłata ustalana corocznie przez Rektora
publikowana w Informatorze rekrutacyjnym oraz na stronie).
– Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, składają podanie do
dziekana z wnioskiem o zaadaptowanie trybu rekrutacji do rodzaju i stopnia
niepełnosprawności. O możliwości zaadaptowania trybu rekrutacji decyduje Dziekan.
– Niniejsze warunki obowiązują kandydatów na studia, będących obywatelami polskimi
oraz cudzoziemców, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 43 ust.
2, 5 i 5a) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na Studia.
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Rekrutacja na Podyplomowe Studia Wokalistyki
Nabór kandydatów odbędzie się po 15 września 2017 r. Egzamin będzie obejmował
publiczne wykonanie półrecitalu obejmującego utwory z różnych epok (Uczelnia zapewnia
akompaniatorów). Maksymalna punktacja: 25.
Kandydaci winni dostarczyć do 20 czerwca 2017 r. następujące dokumenty:
– dyplom magisterski ukończenia kierunku wokalistyka lub kierunku o zbliżonych
końcowych efektach kształcenia w specjalności wokalno-aktorskiej (dla cudzoziemców
oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w
Polsce),
– dokumentację dorobku artystycznego,
– nagranie programu egzaminacyjnego (dotyczy osób przybywających z zagranicy),
– pisemne zgłoszenie (formularz + 1 fotografia 35x45 mm.),
– ksero dowodu osobistego,
– dowód opłaty za egzamin wstępny (opłata ustalana corocznie przez Rektora).
– Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, składają podanie do
dziekana z wnioskiem o zaadaptowanie trybu rekrutacji do rodzaju i stopnia
niepełnosprawności. O możliwości zaadaptowania trybu rekrutacji decyduje Dziekan.
– Niniejsze warunki obowiązują kandydatów na studia, będących obywatelami polskimi
oraz cudzoziemców, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 43 ust.
2, 5 i 5a) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na Studia.
Rekrutacja na Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa
i Emisji Głosu
Nabór kandydatów odbędzie się w dniach od 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r. Kandydaci
winni dostarczyć następujące dokumenty:
- odpis dyplomu magisterskiego ukończenia kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej lub kierunku muzykologia /ew. innego kierunku prowadzonego
przez akademię muzyczną/,
- pisemne zgłoszenie (formularz),
- ksero dowodu osobistego,
- 2 fotografie w formacie 35x45 mm.
- Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, składają podanie do
dziekana z wnioskiem o zaadaptowanie trybu rekrutacji do rodzaju i stopnia
niepełnosprawności. O możliwości zaadaptowania trybu rekrutacji decyduje Dziekan.
- Niniejsze warunki obowiązują kandydatów na studia, będących obywatelami polskimi
oraz cudzoziemców, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 43
ust. 2, 5 i 5a) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli
polskich.
Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na Studia.
Rekrutacja na Studium Muzyki Dawnej (SMD)
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Rekrutacja na Studium Muzyki Dawnej dla studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbywa się poprzez przedstawienie pisemnego zgłoszenia.
Zgłoszenie powinno być poprzedzone konsultacją z kierownikiem SMD. Podanie należy kierować
do Działu Nauczania do 5 września. Decydują wyniki egzaminu z przedmiotu głównego lub
średnia z przedmiotów kierunkowych uzyskane w ostatnim ukończonym roku akademickim,
które należy przedstawić w pisemnym zgłoszeniu.
Egzamin kwalifikacyjny dla pozostałych kandydatów - w miarę wolnych miejsc - może odbyć
się w terminie egzaminów na studia podyplomowe. Podania należy kierować do Działu
Nauczania do 5 września.
Kandydaci prezentują program o czasie trwania ok. 20 minut.
Poziom pozycji repertuarowych powinien odpowiadać etapowi wykształcenia muzycznego
kandydata. Oceny dokonuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Maksymalna punktacja: 25.
W szczególnych okolicznościach istnieje możliwość rekrutacji na semestr letni. Decyzję o
otwarciu rekrutacji wydaje Rektor. Kandydaci winni składać podania do 15 grudnia.
Ilość miejsc określa Rektor.
Kandydaci spoza Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy winni
dostarczyć następujące dokumenty:
- pisemne podanie wraz z informacją o przebiegu kształcenia muzycznego oraz CV
- kopie dyplomów lub zaświadczenia dotyczące ukończonych etapów edukacji muzycznej
- dowód opłaty egzaminacyjnej (kwotę opłaty egzaminacyjnej ustala corocznie Rektor)
- 1 fotografia w formacie 35x45 mm.
- Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, składają podanie do dziekana
z wnioskiem o zaadaptowanie trybu rekrutacji do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
O możliwości zaadaptowania trybu rekrutacji decyduje Dziekan.
- Niniejsze warunki obowiązują kandydatów na studia, będących obywatelami polskimi
oraz cudzoziemców, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 43 ust.
2, 5 i 5a) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na Studium.

Wymagane dokumenty na powyższe studia należy złożyć osobiście w Dziale Nauczania
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy lub przesłać pocztą na
adres uczelni:
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
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