
REKRUTACJA
KROK PO KROKU
I i I stopień studiów

Zarejestruj się on-line w systemie IRK

    www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl

NIE PRZESYŁAJ ŻADNYCH DOKUMENTÓW POCZTĄ 
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Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Na swój adres e-mail otrzymasz  

niezbędne informacje o egzaminach
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EGZAMINY WSTĘPNE

W dniu egzaminu przedstaw pracownikowi Biura Rekrutacji:

białą teczkę zawierającą podpisane podanie  

wydrukowane z systemu IRK  

(ostatnią stronę podania - front - naklej na teczkę)

potwierdzoną kopię dowodu osobistego  

(potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem 

można uzyskać u pracownika Biura Rekrutacji)

dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

badania audiometryczne (Reżyseria Dźwięku)

samodzielnie skomponowane utwory (Kompozycja) 

portfolio (Sound Design, Muzyka Filmowa i Teatralna,  

Muzyka dla Multimediów)
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Czy wiesz, że? 
  

Od 2018 roku nasza Akademia posiada najprostszy i najbardziej  

przyjazny proces rekrutacyjny spośród wszystkich uczelni muzycznych  

w Polsce. Ma on na celu zapewnić komfortowe warunki naszym  

Kandydatom.
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Po ogłoszeniu wyników otrzymasz pocztą informację o zdaniu 

egzaminów wstępnych. Prześlij wówczas (lub dostarcz osobiście) 

do Uczelni następujące dokumenty:
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* Ze względu na konieczność przeliczenia wyników egzaminu  
dojrzałości z matematyki lub fizyki na kierunku Reżyseria  
Dźwięku, termin  złożenia wymienionych dokumentów  
przypada 22 lipca (decyduje data stempla pocztowego).  
Termin dotyczy wyłącznie Kandydatów na kierunek  
Reżyseria Dźwięku.

**a) świadectwo ukończonego rocznego kursu  
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim  
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; b) potwierdzenie uczelni przyjmu- 
jącej, że przygotowanie Kandydata oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku  
polskim; c) dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty  
potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym  
języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

OBCOKRAJOWCY
deklarację o podjęciu studiów w AMFN

dwie fotografie (podpisane na  

odwrocie) o wymiarach 35x45 mm,  

na jasnym tle, spełniające te same  

wymagania, co zdjęcie do dowodu  

osobistego lub paszportu

kartę pobytu, wizę lub inny dokument 

uprawniający do pobytu w Polsce – 

kopię (oryginał do wglądu)

kartę Polaka (jeśli Kandydat posiada) – 

potwierdzoną kopię

dokument poświadczający znajomość 

języka polskiego**

Kandydaci na studia I stopnia:

świadectwo dojrzałości (odpowiednik 

wydany poza Polską) –  oryginał, odpis 

lub potwierdzoną kopię

tłumaczenie świadectwa  

dojrzałości na język polski  

(tłumaczenie przysięgłe)

Kandydaci na studia II stopnia: 

dyplom ukończenia studiów  

pierwszego stopnia –  

odpis/potwierdzoną kopię

tłumaczenie dyplomu na język polski 

(tłumaczenie przysięgłe) –  

odpis/potwierdzoną kopię

POLSCY OBYWATELE
deklarację o podjęciu studiów w AMFN

dwie fotografie (podpisane na odwrocie) 

o wymiarach 35x45 mm,  na jasnym tle, 

spełniające te same wymagania, co zdjęcie  

do dowodu osobistego lub paszportu

Kandydaci na studia I stopnia: 

oryginał, odpis lub uwierzytelnioną 

notarialnie kopię świadectwa  

dojrzałości.  Zgodność kopii 

z oryginałem można również 

poświadczyć osobiście w Uczelni 

Kandydaci na studia II stopnia: 

oryginał, odpis lub uwierzytelnioną 

notarialnie kopię dyplomu ukończenia 

studiów wyższych. Zgodność kopii 

z oryginałem można również  

poświadczyć osobiście w Uczelni
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UWAGA! Uzupełnienie wymaganych dokumentów do dnia 15 lipca 2019 roku*  
(decyduje data stempla pocztowego) jest warunkiem wpisania Kandydata  
na listę studentów.

http://www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl

