STUDIA PODYPLOMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA
WOKALISTYKI
Studia prowadzone są w ramach Wydziału Wokalno – Aktorskiego i przeznaczone są dla
młodych artystów posiadających dyplom magisterski kierunku wokalistyka lub innego
kierunku o zbliżonych efektach kształcenia (dla cudzoziemców oraz polskich
absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce).
Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów.
Studia obejmują 4 semestry w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych co dwa tygodnie.
Każdy rok studiów zakończony jest egzaminem (publiczne wykonanie recitalu).
Program dla każdego słuchacza jest ustalany indywidualnie z pedagogiem
przedmiotu głównego oraz z Dziekanem. Dopuszcza się możliwość
uczestnictwa w wykładach zbiorowych i zajęciach z zespołów operowych
po uzgodnieniu z Dziekanem. Po odbyciu studiów absolwent otrzymuje
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.
Odpłatność corocznie ustala Rektor. Praca z akompaniatorem uczelnianym jest płatna
dodatkowo.

KADRA

NABÓR KANDYDATÓW
odbędzie się w drugiej połowie września 2019 roku. Egzamin będzie polegał
na publicznym wykonaniu półrecitalu obejmującego utwory z różnych epok.
Kandydaci powinni dostarczyć do 31 sierpnia 2019 roku następujące dokumenty:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

dyplom magisterski ukończenia kierunku wokalistyka lub innego kierunku
o zbliżonych efektach kształcenia w specjalności wokalno-aktorskiej
(dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych
odpowiednik studiów muzycznych w Polsce);
dokumentację dorobku artystycznego;
program półrecitalu;
nagranie programu egzaminacyjnego (dotyczy osób przybywających z zagranicy);
pisemne zgłoszenie (formularz + 1 fotografia 35x45 mm),
ksero dowodu osobistego;
dowód opłaty za egzamin wstępny.

POBIERZ PODANIE

Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu na Studia.
Wymagane dokumenty należy przysłać na adres Uczelni:
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego,
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
z dopiskiem: Podyplomowe Studia Wokalistyki

prof. dr hab. Hanna Michalak
ŚPIEW SOLOWY

prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk
prof. dr hab. Ryszard Bednarek
prof. dr hab. Katarzyna Rymarczyk
dr hab. Małgorzata Grela, prof. ucz.
dr hab. Urszula Jankowiak, prof. ucz.

Uczelnia zapewnia Kandydatom akompaniatora
bez dodatkowych opłat.
Prosimy o przyniesienie nut dla akompaniatora
na próbę poprzedzającą egzamin.

dr hab. Adam Zdunikowski, prof. ucz.
dr hab. Jacek Greszta
dr hab. Wojciech Dyngosz
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