NABÓR KANDYDATÓW

STUDIA PODYPLOMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA
CHÓRMISTRZOSTWA I EMISJI GŁOSU
Studia prowadzone są na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.
Skierowane są dla wyróżniających się dyrygentów oraz absolwentów jednolitych
studiów magisterskich lub studiów II stopnia wszystkich wydziałów akademii
muzycznych, innych szkół wyższych, kierunków muzycznych, a także muzykologii.
Studia mają na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności
w zakresie prowadzenia chórów i zespołów wokalnych, emisji głosu, a także
przygotowanie kadry konsultantów dla potrzeb zawodowego i amatorskiego ruchu
chóralnego. Studia trwają dwa lata. Nabór na Studia trwa od początku marca do końca
czerwca każdego parzystego roku. Zajęcia odbywają się przez cały rok: podczas 3-dniowej
sesji jesiennej, 7-dniowej sesji zimowej oraz 14-dniowej sesji letniej (przeprowadzanych
w siedzibie Uczelni w Bydgoszczy), 2-dniowej sesji w Warszawie, a także podczas ważnych
krajowych konkursów chóralnych w Bielsku Białej i Legnicy.

odbędzie się od 01.03. do 30.06.2020 roku.
Kandydaci powinni dostarczyć następujące dokumenty:

1.

2.
3.
4.

dyplom magisterski 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.

Wymagane dokumenty należy przysłać na adres Uczelni:
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego,
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
z dopiskiem: Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu

Każda dłuższa sesja Studiów kończy się koncertem chóralnym oraz solowo-kameralnym.
Koncerty te są rejestrowane i stanowią potwierdzenie wszechstronności dydaktycznej
kształcenia i uzyskiwania wysokiego poziomu wykonawczego Słuchaczy.
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów
Podyplomowych. Studia są płatne. Odpłatność corocznie ustala Rektor.
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