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Odpowiedzi na pytania 

 

Zestaw pytań nr I.1      

 

Pytanie 1. Czy można prosić o podanie typowego rozkładu zajęć studenta? Ile godzin 

dziennie przeznaczonych jest na zajęcia i ćwiczenia indywidualne? 

Odpowiedź: Ze względu na różnorodność specjalności trudno określić typowy rozkład 

zajęć. Student ma zajęcia indywidualne, grupowe (5-10 osób) i zbiorowe (chór, orkiestra) – 

średnio 20 godzin w tygodniu.   Z planami zajęć oraz planami studiów można się zapoznać 

na stronie internetowej  http://amuz.edu.pl/dla-studenta/regulaminy-i-plany-zajec/ 

 

Pytanie 2. Czy studenci zazwyczaj uczestniczą w zajęciach na kilku wydziałach? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 3. Wewnętrzna organizacja wydziałów: czy zależy Państwu, żeby pomieszczenia 

administracyjne były umiejscowione koło sal zajęciowych i ćwiczeniowych? 

Odpowiedź:  Pomieszczenia administracyjne nie muszą być umiejscowione koło sal 

zajęciowych i ćwiczeniowych. 

 

Pytanie 4. Biblioteka: czy biblioteka jest publicznie dostępna? Jakie są jej zbiory: tylko 

nuty, czy także nagrania?   

Odpowiedź:  Biblioteka ma być dostępna tylko dla studentów i pedagogów; pełnić ma też 

funkcję fonoteki - posiada zbiory  nut, książek i nagrań. 

 

Pytanie 5. Kawiarnia/ catering: czy studenci zwykle spożywają śniadanie, lunch i 

obiad/kolację w szkole? Czy kawiarnia jest ogólnodostępna? Czy w trakcie antraktów jest 

serwis barowy? 

Odpowiedź:  Kawiarnia powinna być ogólnodostępna. Zaleca się zaprojektowanie wejść 

zarówno dla studentów (od strony uczelni) jak i dla osób nie będących ani studentami, ani 

pracownikami Akademii (od zewnątrz). W trakcie koncertów w sali koncertowej powinna 

pełnić funkcję kawiarni dla publiczności. 

 

Pytanie 6. Środki transportu:  w jaki sposób zwykle dojeżdża publiczność? Jak na uczelnię 

dojeżdżają studenci? 

Odpowiedź: Publiczność i studenci dojeżdżają zwykle samochodami lub komunikacją 

miejską. Studenci korzystają też z rowerów. 

 

Pytanie 7. Środki transport: zakładając, że powstanie stacja kolejowa, gdzie będzie 

położona? Czy jest to kolej regionalna czy miejska? 

Odpowiedź: Położona po południowo-zachodniej stronie działki linia kolejowa służy obecnie 

dla przewozów towarowych.  Dla terenu U.2 w najnowszej koncepcji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zapisano także możliwość lokalizacji: przystanku 

kolejowego umieszczonego przy istniejących torach towarowej kolejowej linii nr 100 Mydlniki 

– Gaj (tzw. mała obwodnica), które to tory znajdują się poza granicami obszaru objętego 

planem (przy wschodniej granicy obszaru objętego koncepcją miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego). Wykorzystanie linii kolejowej nr 100 (obecnie: 

towarowej) do obsługi ruchu pasażerskiego aglomeracyjnego (w aglomeracji krakowskiej) 

jest dopiero na etapie koncepcji, a lokalizacja przystanku nie została jednoznacznie ani 

określona ani przesądzona.    

 

Pytanie 8. Dostęp do terenu: czy będzie możliwy dostęp do terenu przez dwa przejścia 

podziemne pod torami? 

Odpowiedź: Nie. Przejście południowe (bliżej bulwarów wiślanych) przewidziane jest do 

likwidacji, a drugie ma funkcjonować tylko jako droga ewakuacyjna dla jednostki wojskowej 

zlokalizowanej na wschód od torów. 

 

http://amuz.edu.pl/dla-studenta/regulaminy-i-plany-zajec/


Pytanie 9. Sąsiedztwo: czy w ramach miejskiego planu zagospodarowania planowana jest 

rewitalizacja działek na wschód od terenu inwestycji i na wschód od linii kolejowej? 

Odpowiedź: Obecnie nie jest planowana rewitalizacja działek na wschód od terenu 

inwestycji i na wschód od linii kolejowej. 

 

Pytanie 10. Rozmiar sceny: na stronie 11 dokumentu 2.3 podano, że na scenie sali 

koncertowej powinno mieścić się 200 osób (chór, orkiestra) i 550 widzów; na stronie 12 

podano, że sala powinna mieć pełnorozmiarową scenę dla ok. 50-80 muzyków (chór, 

orkiestra) i powierzchnię ok 200m2. Prosimy o wskazanie, która liczba jest prawidłowa. 

Odpowiedź:  Sala koncertowa powinna mieć widownię na ok. 550 miejsc i pełnowymiarową 

estradę o powierzchni ok. 200m
2 dla orkiestry i chóru. Miejsce dla chóru (80 miejsc) 

powinno się znajdować z tyłu (powyżej estrady) – w przypadku braku chóru będą to 

dodatkowe miejsca dla publiczności. 

 

Pytanie 11. Kalendarz: Jaka jest spodziewana liczba publicznych wydarzeń / występów w 

sali koncertowej? 

Odpowiedź: Około 5 razy w tygodniu. 

 

Pytanie 12. Czy w ramach składanej pracy możemy przedłożyć także makietę? 

Odpowiedź: W I etapie konkursu należy przedstawić pracę konkursową w sposób opisany 

w punkcie VI  A, B i C Regulaminu konkursu. Makieta nie jest w nim wymieniona, co 

oznacza, że  nie należy jej przedkładać. Zgodnie z punktem VII.5. Regulaminu konkursu, 

ocena Prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o ich część graficzną i 

część opisową.  Przedstawienie modelu samej sali koncertowej w skali 1:100 jest wymagane 

od uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu. 

 

Pytanie 13. Na liście sal wymieniono gabinety 4 kierowników katedr, a na stronie 3 w 

dokumencie 2.3 wymieniono 10 katedr. Czy te katedry pogrupowane są w 4 większe 

katedry? Proszę wyjaśnić. 

Odpowiedź: Ze względów oszczędnościowych planuje się po jednym gabinecie dla dwóch 

Kierowników Katedr (w sumie powinno być: 5 gabinetów) i sekretariaty (2-3 sekretariaty). 

 

Pytanie 14. Czy wszyscy 147 pracownicy wymienieni na stronie 3 to wykładowcy muzyki? 

Odpowiedź:  Tak. 

 

Pytanie 15. Gdzie będą przebywać między zajęciami pracownicy, którzy nie mają własnych 

gabinetów? Czy jest pokój dla wykładowców? 

Odpowiedź: Osobny, dodatkowy pokój wykładowców nie jest planowany. 

 

Pytanie 16. Jaka jest funkcja pracowni stroików. Czy to jest to sala dydaktyczna? 

Odpowiedź:  Nie – jest to pomieszczenie techniczne do przygotowywania instrumentów 

(obojów i fagotów) do zajęć. 

 

Pytanie 17. Na liście sal brak sal Katedry Instrumentów Dętych i Blaszanych. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  Sale Katedry Instrumentów Dętych i Blaszanych wymienione są w tabeli na 

stronie 8 „Założeń i wytycznych programowych oraz funkcjonalno-użytkowych” 

stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

Pytanie 18. Proszę potwierdzić, czy sala gitary i harfy są zgrupowane razem z Katedrą 

Muzyki Dawnej. 

Odpowiedź: Nie. Wcześniej to była jedna Katedra, lecz obecnie jest osobna Katedra Muzyki 

Dawnej (Early Music Department) oraz Katedra Gitary i Harfy (Guitar and Harp 

Department). Zaplanować należy 2 sale dla gitary, lutni i harfy, każda po 25 m2 –  zgodnie z 

tabelą zamieszczoną „Założeniach i wytycznych programowych oraz funkcjonalno-

użytkowych” stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu.  

 

 



 

 

Question set I.1     2016-10-10 

 

Question 1. Could you give examples of typical class schedules for student? How many 

hours in a day are dedicated to classes and individual practice? 

Answer: Given the diversity of specialty training programs it is difficult to describe a typical 

schedule. A student has 20 hours of individual, group (5-10 persons) and collective classes 

(choir, orchestra) per week. You can find the class schedules and study programs at 

http://amuz.edu.pl/dla-studenta/regulaminy-i-plany-zajec/ 

 

Question 2. Do students typically take classes in several of the faculties? 

Answer: Yes. 

 

Question 3. Faculty internal organization: Is it desired that the faculty administration is 

adjacent to the teaching and practice rooms? 

Answer:  The faculty administration does not have to be adjacent to the teaching and 

practice rooms. 

 

Question 4. Library: is the library accessible to the public? What is the collection of the 

library, sheet music only, or also audio recordings? 

Answer:  The library is supposed to be accessible only for students and teachers; it should 

also be a sound library – it has collections of sheet music, books and recordings. 

 

Question 5. Cafeteria/ food service: do the students typically eat breakfast, lunch and 

dinner in the school? Does the public have access to the cafeteria? Is there a bar service 

during concert intermissions? 

Answer:  The cafeteria should be accessible to the public. It is recommended to provide 

entrances for students (from the school) as well as for persons who are not students or 

teachers (from the outside). During concerts the cafeteria should serve as a café for the 

audience. 

 

Question 6. Means of transportations: What is the typical form of transportation for the 

audience to access the site? And for the students? 

Answer: The audience and students usually commute by car or public transport. The 

students also use bikes. 

 

Question 7. Means of transportation: if built, what would be the location of the railroad 

station? Is the railroad for regional trains or part of the city transportation network? 

Answer: The railway line to the south-west of the site is currently used for freight 

transport. The newest masterplan for area U.2 foresees also the possibility of locating a 

station next to the existing railway line 100 Mydlniki – Gaj (the so-called small ring), the 

tracks of which are outside the area covered by the plan (on the eastern border of the area 

covered by the masterplan). The possibility of using railway line 100 (currently a freight 

line) for agglomeration passenger traffic (in the Kraków agglomeration) is still in the phase 

of planning, and the location of a station has not yet been definitely planned nor decided. 

 

Question 8. Adjacencies: will the plots east of the site and east of the railroad be 

redeveloped as part of the city 

Answer: No. The southern underpass (closer to the Vistula Boulevards) is to be closed, and 

the other one is supposed to function as an escape route for the military unit located to the 

east of the tracks. 

 

Question 9. Adjacencies: will the plots east of the site and east of the railroad be 

redeveloped as part of the city masterplan? 

Answer: Currently, the plots to the east of the site and to the east of the railroad are not 

planned for redevelopment. 

 

Question 10. Stage size: page 11 of document 2.3 states the concert hall should have a 

http://amuz.edu.pl/dla-studenta/regulaminy-i-plany-zajec/


stage for 200 people (choir, orchestra) and an auditorium for 550 people; page 12 states 

the hall should have a full-size stage for about 50-80 performers (choir, orchestra), with a 

surface of about 200m2. Please advise which number of performers is correct. 

Answer:  The concert hall should have an auditorium for around 550 people and a full size 

stage of c. 200m
2 for the choir and orchestra. The space for the choir (80 performers) 

should be located at the back (above the stage level) – in case there is no choir there will be 

additional seats for the audience. 

 

Question 11. Calendar: How many public events/ performances are expected to be held in 

the concert hall? 

Answer: About 5 per week. 

 

Question 12. Can we include a model in the submission? 

Answer: Stage I Competitions Entries should be submitted as described in part VI  A, B and 

C of the Rules of the Competition. A model is not mentioned, which means it should not be 

submitted. According to point VII.5. of the Rules of the Competition, the evaluation of 

entries will be made based only on the graphic and descriptive part. Submission of a 1:100 

model of the concert hall is required only from participants qualified for Stage II.  

 

Question 13. The room program lists offices for 4 heads of department, but there are 10 

departments listed on page 3 of document 2.3. Are the departments grouped into 4 larger 

departments? Please explain. 

Answer: Due to cost-saving we planned one office per two heads of departments (in total 

there should be 5 offices) and administration offices (2-3 administration offices). 

 

Question 14. Are the 147 employees listed on page 3 all music instructors? 

Answer:  Yes. 

 

Question 15. For employees without designated office, where do they spend their time 

between classes? Is there a faculty room? 

Answer: An additional, separate room for faculty is not planned. 

 

Question 16. What is the function of the Reed Room? Is it a teaching room? 

Answer:  No – it is a technical room for preparation of instruments (oboes and bassoons) 

for classes. 

 

Question 17.  The room program does not list any rooms for the brass department. Please 

explain. 

Anwser:  The rooms for the  Katedry Instrumentów Dętych i Blaszanych  

are listed in the table on page 8 “2.3 Program and functional specifications and 

requirements”. 

 

wymienione są w tabeli na stronie 8 „Założeń i wytycznych programowych oraz 

funkcjonalno-użytkowych” stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

Question 18. Please confirm that the rooms for guitar and harp department are grouped 

with the early music department.  

Answer: No. They used to be in one department, but now there is a separate Early Music 

Department and a Guitar and Harp Department. The project should include 2 rooms for the 

guitar, lute and harp, each 25 m2 in size – in accordance with the table provided in the 

attachment “Program and functional specifications and requirements”.  

 


