
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW  
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE – ROK AKADEMICKI 2020/2021 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
 

KROK I 
 

 

rejestracja odbywa się poprzez stronę Akademii Muzycznej w Krakowie pod adresem:  
amuz.krakow.pl → rekrutacja → elektroniczna rejestracja kandydatów 
 

termin rejestracji: 30 kwietnia od godziny 00.01 do 15 czerwca do godziny 23.59   
 

UWAGA! PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!!! 
 
 

KROK II 
 

 

OPŁATY: 
Numer  konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w złotówkach: 
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240 
 

kwota: 150,00 zł * 
 

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje 
  

* w przypadku zdawania na więcej niż jeden kierunek studiów należy wpłacić wielokrotność tej kwoty oraz podać nazwy wydziałów na 
które się aplikuje; opłata musi być zaksięgowana na koncie Uczelni najpóźniej w dniu egzaminu  
 
 

KROK III 
 

 

- po zamknięciu rejestracji internetowej proszę oczekiwać na email potwierdzający przyjęcie zgłoszenia od 
sekretarza odpowiedzialnego za daną specjalność/kierunek 
przekaże on również niezbędne informacje dotyczące egzaminów wstępnych 
  

- na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie będzie ogłoszony dokładny harmonogram egzaminów 
 

 

KROK IV 
 

 

dzień egzaminu: 
przyjdź odpowiednio wcześniej – będą przygotowane sale do rozegrania 
 

sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku przedstawiamy: 
- wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia 
- dowód tożsamości (do wglądu) 
- dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto uczelni 
- świadectwo maturalne* lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w roku 2020 
 

  *dla kandydatów, którzy zdali maturę w 2019 roku lub wcześniej 
 
 

KROK V 
 

 

- po ogłoszeniu wyników rekrutacji proszę oczekiwać na list wysłany drogą  elektroniczną (email) do 
wszystkich, którzy zostali przyjęci na studia z Decyzją Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku oraz z Listem 
Przewodnim od Dziekana Wydziału informujący o terminach wpisu na studia  
- do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia oraz do wszystkich obcokrajowców, Decyzja Komisji 
Rekrutacyjnej dla Kierunku zostanie wysłana listem poleconym (poczta tradycyjna, za potwierdzeniem 
odbioru)  

PROSZĘ NIE PRZEKRACZAĆ PODANYCH TERMINÓW! 
BRAK WPISU NA STUDIA W WYMAGANYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW  

I SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH! 
 
 

KROK VI 
 

 

WPIS NA STUDIA 

ABY DOKONAĆ WPISU NA STUDIA NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:   

- oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości (do wglądu) – kserokopię ww. 
dokumentu złożyć w podpisanej teczce  
   dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia 
- oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych 
magisterskich (do wglądu) – kserokopię ww. dokumentu złożyć w podpisanej teczce 
   dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia 
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – nieobowiązkowo  
   dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia 

- dowód tożsamości (do wglądu) 

- kolorowe fotografie (3 sztuki) zgodnie z wymaganiami z § 13 ust. 1. Załącznika Uchwały Nr 16/2019 Senatu 

Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 roku. 

 


