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I. Informacje ogólne
Akademia Muzyczna w Krakowie realizuje projekt: „ARTYŚCI JUTRA – podniesienie
kompetencji

studentów

Akademii

Muzycznej

w Krakowie”

w ramach

Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K124/15
Okres realizacji: 1.04.2016 – 28.02.2019
Dofinansowanie projektu z UE: 929 417,62 zł

1.

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów Akademii Muzycznej
w Krakowie, wchodzących wkrótce na rynek pracy. Skierowany jest on do studentów ostatniego
i przedostatniego semestru studiów II stopnia kierunków Instrumentalistyka (instrumenty
orkiestrowe) oraz Wokalistyka, kolejno w latach: 2016/2017 (I edycja), 2017/2018 (II edycja)
oraz 2018/2019 (III edycja), gdyż to oni właśnie wkrótce opuszczą mury Akademii i zaczną
poszukiwać stałego zatrudnienia.
Główną przesłanką do powstania projektu był fakt, iż muzyczny rynek pracy rozwija się bardzo
dynamicznie i uczelnia powinna robić wszystko, aby jak najlepiej przygotować do tych zmian
swoich studentów. Program „Artyści Jutra” ma im dać dodatkowe narzędzia, w postaci zarówno
rozszerzenia ich umiejętności warsztatowych (instrumentalnych i wokalnych), jak i podniesienia
kompetencji dotyczących autopromocji, zasad rynku, pracy w grupie czy opanowania stresu
i dodatkowych bodźców towarzyszących konkursowym zasadom naboru pracowników.
Aby osiągnąć ten cel, w ramach programu realizowane są serie certyfikowanych szkoleń,
warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zadań praktycznych, oraz zacieśniana jest relacja
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami będącymi potencjalnymi pracodawcami absolwentów.
Dzięki pogłębieniu współpracy między uczelnią a instytucjami z jej otoczenia społecznoekonomicznego, można będzie w przyszłości wypracować zbieżny dla obu stron wzór studentaprzyszłego pracownika. Szczególny nacisk projekt kładzie na kompetencje komunikacyjne,
osobiste, samoorganizacyjne i zawodowe uczestników.
3

2.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą być tylko i wyłącznie studenci przedostatniego i ostatniego
semestru studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach:
 Instrumentalistyka - instrumenty orkiestrowe – w podziale na grupy:
- instrumenty smyczkowe (skrzypce i altówki oraz wiolonczele i kontrabasy)
- instrumenty dęte i perkusja (instrumenty dęte drewniane oraz instrumenty dęte
blaszane i perkusja)
 Wokaliści – głosy męskie oraz głosy żeńskie

3.

Ogólny zakres działań

W ramach projektu odbywają się:
o certyfikowane szkolenia z zakresu specyfiki pracy w renomowanych orkiestrach, chórach
i zespołach wokalnych,
o zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności miękkie i interpersonalne z zakresu pracy
w grupie,
o zadania dotyczące tematyki z zakresu wykorzystywania techniki Alexandra (opanowywanie
stresu towarzyszącemu pracy wykonawczej),
o wizyty studyjne u pracodawców mających długoletnią ścisłą współpracę z AMK, m.in.
w Filharmonii Krakowskiej, Operze Krakowskiej, Sinfonietta Cracovia,
o wizyty studyjne w instytucjach z poza terenu Polski – w operach i filharmoniach w Europie,
m.in. u Filharmoników Berlińskich, Teatro di San Carlo w Neapolu i w Operze Wiedeńskiej.

4.

Osoby odpowiedzialne

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński

Koordynator merytoryczny:
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta

Organizacja, koordynacja, finanse:
mgr Małgorzata Stachura
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II.

1.

Rekrutacja do projektu

Informacje ogólne

Rekrutacja do projektu odbywa się w oparciu o „Regulamin rekrutacji” dostępny w biurze
projektu lub na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Krakowie.
Zgodnie z Regulaminem, do udziału w projekcie uprawnieni są studenci II roku stacjonarnych
studiów magisterskich, następujących kierunków:
o Instrumenty orkiestrowe
o Wokalistyka

Do udziału w projekcie uprawnieni są studenci posiadający obywatelstwo polskie.
W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja do projektu obejmuje termin: 1.05 - 29.07.2018.
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów aplikacyjnych w terminie do 30 czerwca 2018
r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji w celu skompletowania
wymaganej liczby uczestników.

Osoba spełniająca kryteria dostępu, powinna złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne:
o formularz zgłoszeniowy
o CV
o wykaz osiągnięć artystycznych i działalności koncertowej z ostatnich 4 lat
(opcjonalnie)
o zaświadczenie o udziale w programie Erasmus (opcjonalnie)

Formularze i oświadczenia dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej
Organizatora www.amuz.krakow.pl, będą również wysyłane drogą mailową.

Kwalifikacja do udziału w projekcie odbywa się na podstawie:
o średniej z przedmiotu głównego za I rok studiów II stopnia
o aktywności dodatkowej (np. udział w programie Erasmus, osiągnięcia artystyczne,
działalność koncertowa)

O miejscu na liście osób przyjętych do projektu decydować będzie liczba zdobytych punktów
podczas rekrutacji. W przypadku takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście decydować
będzie data zgłoszenia.
5

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie w biurze projektu.
O zakwalifikowaniu do projektu organizator powiadomi uczestnika drogą elektroniczną. Jeżeli
liczba osób przyjętych do udziału w projekcie będzie większa niż liczba miejsc, utworzona
zostanie lista rezerwowa.
Rekrutacja

zostanie

przeprowadzona

zgodnie

z

polityką równości szans kobiet

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

2.

Kryteria przyjęć

Osoby spełniające kryteria dostępu do projektu (studia na I lub II semestrze studiów
magisterskich w roku 2018/2019), będą oceniane według następującego schematu:

1.

Średnia z dwóch semestrów I roku studiów mgr – z przedmiotu głównego

Liczba
punktów

od
0
3,21
3,71
4,21
4,71
5,21
Erasmus, nagrody w

1
2
3
4
5
6

2. Udział w
koncertowa

programie

do
3,20
3,70
4,20
4,70
5,20
5,50
konkursach, działalność

0-5 pkt

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 11.

III. Kursy certyfikowane

1.

System organizacji

Zajęcia w ramach programu odbywają się w systemie zjazdowym, w wybrane weekendy od
października do lutego. Zazwyczaj są to dwa weekendy w danym miesiącu. Harmonogram jest
tak dopasowany, aby nie kolidował z zajęciami w ramach studiów. Terminy zjazdów zostaną
podane jak najszybciej po ich ustaleniu. Ostateczny harmonogram zajęć pojawi się natomiast
przed 1 października.
Pojedyncze kursy dla danej specjalności odbywają się w blokach 4-godzinnych. Obecność na
zajęciach dla zakwalifikowanych kandydatów jest OBOWIĄZKOWA. Organizatorzy proszą
więc, aby stosownie do harmonogramu zaplanować pozostałe swoje aktywności tak, aby móc
6

wziąć w nich udział. W przypadku braku możliwości udziału w danym terminie w zajęciach,
uczestnik proszony jest o poinformowanie o tym fakcie prowadzącego zajęcia lub biuro projektu.
Istnieje również możliwość zmiany terminu zajęć dla całej grupy po ustaleniu z prowadzącym.
W przypadku warsztatów z kompetencji miękkich oraz Techniki Alexandra, uczestnicy mają
możliwość przychodzenia na zajęcia innych grup, w celu odrobienia nieobecności lub
poszerzenia swojej wiedzy.

2.

Rodzaje zajęć

Tabele poniżej przedstawiają rodzaje stacjonarnych certyfikowanych kursów, które dotyczą
danej specjalności i odbywają się w systemie zjazdowym w budynku Akademii Muzycznej przy
ul. Św. Tomasza 43.

Skrzypce i altówki
Nazwa kursu

Liczba
godzin

Specyfika pracy w orkiestrze radiowej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
symfonicznej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
kameralnej

8

Specyfika pracy w orkiestrze operowej

8

Warsztaty kształcące kompetencje
miękkie

16

Technika Alexandra

16

Wiolonczele i kontrabasy
Nazwa kursu

Liczba
godzin

Specyfika pracy w orkiestrze radiowej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
symfonicznej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
kameralnej

8

Specyfika pracy w orkiestrze operowej

8

Warsztaty kształcące kompetencje
miękkie

16

Technika Alexandra

16
7

Instrumenty dęte drewniane
Nazwa kursu

Liczba
godzin

Specyfika pracy w orkiestrze radiowej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
symfonicznej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
kameralnej

8

Specyfika pracy w orkiestrze operowej

8

Warsztaty kształcące kompetencje
miękkie

16

Technika Alexandra

16

Instrumenty blaszane i perkusja
Nazwa kursu

Liczba
godzin

Specyfika pracy w orkiestrze radiowej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
symfonicznej

8

Specyfika pracy w orkiestrze
kameralnej

8

Specyfika pracy w orkiestrze operowej

8

Warsztaty kształcące kompetencje
miękkie

16

Technika Alexandra

16

Wokaliści
Nazwa kursu

Liczba
godzin

Specyfika pracy w operze

8

Specyfika pracy w przygotowaniu
oratorium

8

Specyfika pracy w chórze

8

Specyfika pracy w wokalnym zespole
kameralnym

8

Warsztaty kształcące kompetencje
miękkie

16

Technika Alexandra

16
8

IV. Wykładowcy
1.

Warsztaty kształcące kompetencje miękkie

„Warsztaty kształcące kompetencje miękkie” to zajęcia z zakresu umiejętności pracy w grupie,
autopromocji oraz zasad rynku, służące podniesieniu kompetencji zawodowych artystów
w zakresie pozamuzycznym. Ich celem jest zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą
zarządzania i udoskonalania siebie, w tym o mechanizmach rządzących rynkiem pracy, czy
przygotowaniu się do aplikowania do projektów i instytucji kulturalnych. Warsztaty odbywają się
w podziale na grupy instrumentów smyczkowych, instrumentów dętych i perkusji, oraz
wokalistów.
Od początku trwania projektu warsztaty kompetencji miękkich prowadzi pan Adam Prucnal muzyk instrumentalista, kompozytor, producent muzyczny, menadżer, organizator imprez
artystycznych. Skrzypek, klawiszowiec i współtwórca repertuaru zespołu BRAThANKI,
Krakowskie Przedmieście, piwnica św. Norberta, kompozytor muzyki do spektakli teatralnych
m.in. wystawianych obecnie w krakowskim Teatrze Ludowym „Syn Smoka” – Złota Maska za
2016 rok, „Akt Równoległy” oraz do spektaklu „Koziołek Matołek” granego na deskach Teatru
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, skrzypek orkiestry Teatru Variete w spektaklu „Chicago”,
właściciel Krakowskiej Składnicy Muzycznej ADAMART, członek rady nadzorczej Voice Finder
SA, prowadzący zajęcia w Centrum Psychoonkologi Unicorn.

2.

Technika Alexandra

TECHNIKA

ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po

momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej celem jest
powrót do naturalności, często traconej na skutek pośpiechu, stresu i obaw, utrwalających
tendencję do wkładania w wykonywaną czynność zbyt dużego wysiłku i niepotrzebnych napięć
mięśniowych.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.

Doświadczenie lekkości i swobody ruchu

uzyskiwane dzięki stosowaniu zasad F.M. Alexandra, tworzy nowy punkt odniesienia dla
organizmu. Daje to początek samoistnemu procesowi stałego dążenia do poprawy
nadwerężających ciało nawyków. Początkowo dzieje się to z dużym udziałem świadomości,
później może być częściowo nieuświadamiane, ale zawsze jest wynikiem wprowadzania
organizmu na tor wewnętrznej samoregulacji.
Eliminując niepotrzebne napięcia mięśni, często takich, które nie muszą brać udziału w danym
ruchu, tworzymy warunki dla możliwie najbardziej optymalnego wykonywania każdej
aktywności. Wykorzystując zasady Techniki Alexandra pracujemy zarówno nad eliminowaniem
fizycznego dyskomfortu czy bólu, jak i nad niewygodnymi stanami emocjonalnymi lub zmianą
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nawykowych zachowań. Metodę tę można skutecznie wykorzystywać do radzenia sobie z tremą
i stresem.
Technika Alexandra od lat nauczana jest w najlepszych szkołach muzycznych wielu krajów.
W Wielkiej Brytanii jest przedmiotem obowiązkowym np. w Royal College of Music i w Guildhall
School of Music w Londynie.
Zajęcia z Techniki Alexandra mają na celu przybliżenie podstawowych zasad tej metody oraz
uzyskiwanych dzięki niej efektów takich jak:
o świadome docieranie do prostej, sprężystej postawy i pozostawanie w niej bez wysiłku
również dostosowując się do potrzeb instrumentu, emisji głosu lub podczas wykonywanego
ruchu,
o powrót do swobodnego, naturalnego oddechu osiągany dzięki swobodnej postawie,
o radzenie sobie z dolegliwościami i bólem poprzez umiejętność rozładowywania zbędnych
napięć,
o osiąganie umiejętności lepszego radzenia sobie z tremą i stresem poprzez panowanie nad
związanymi z nimi symptomami fizycznymi (głównie napięciem i usztywnieniem).

Od 2016 roku zajęcia w ramach projektu prowadzi pani Magdalena Kędzior, która w 1991 roku
ukończyła trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra The Constructive Teaching
Centre w Londynie i została przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Techniki Alexandra. Jako pierwsza zaczęła uczyć i propagować tę metodę w
Polsce. Jest autorką dwóch książek na temat Techniki Alexandra: „Technika Alexandra”
(Wydawnictwo Santorski &Co 1993) oraz „Jeść? Nie jeść? Żyć” (Wydawnictwo Medium 1997).
W ramach praktyki prywatnej prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z Techniki Alexandra.
Od 1992 współpracuje zwarszawską Akademią Teatralną, w latach 2008 -2017 z Centrum
Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, a od 2011 z warszawskim Uniwersytetem SWPS.
Współpracowała również z uczelniami muzycznymi w Warszawie, Łodzi, Gdańsku oraz
wieloma szkołami muzycznymi i licznymi ośrodkami edukacyjnymi i artystycznymi w Polsce.

3.

Certyfikowane szkolenia (kursy specjalistyczne)

Certyfikowane szkolenia w formie kursów służą podniesieniu umiejętności praktycznych
uczestników w pewnym zawężonym aspekcie możliwej pracy zawodowej. Studenci kierunku
Instrumentalistyka biorą udział w zajęciach z obszaru specyfiki pracy w orkiestrze radiowej,
symfonicznej, kameralnej oraz operowej, w podziale na grupy według specjalności. Studenci
Wokalistyki mają do dyspozycji natomiast kursy dotyczące specyfiki pracy w operze, zespole
kameralnym, chórze, oraz podczas przygotowania oratorium. Zajęcia prowadzone są w formie
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kursów mistrzowskich – uczestnicy w ich trakcie doskonalą umiejętności gry na instrumencie lub
śpiewu, indywidulanie lub zespołowo.
Poszczególne kursy prowadzą wybitni specjaliści w swoich dziedzinach – profesorowie
Akademii Muzycznej w Krakowie, a także eksperci zewnętrzni z największych ośrodków
muzycznych w Polsce oraz z zagranicy. Pełna lista zaproszonych w danym roku prowadzących
zostaje ogłoszona każdorazowo na przełomie września i października.

V.
1.

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne u pracodawców krajowych

Wizyty studyjne u pracodawców krajowych służą zapoznaniu się z systemem pracy
w instytucjach muzycznych w Polsce, będących potencjalnymi przyszłymi miejscami pracy
absolwentów Akademii Muzycznej. Uczestnicy projektu biorą udział jako słuchacze w próbach
do różnego typu koncertów i spektakli operowych. Celem wizyty jest nie tylko praktyczna
konfrontacja posiadanych kompetencji z oczekiwaniami pracodawców, ale również nawiązanie
pierwszych relacji z instytucjami i podniesieniu swoich umiejętności samoorganizacyjnych.
Wizyty odbywają się z reguły u wieloletnich partnerów organizatora, reprezentujących
najwyższy standard w swojej dziedzinie. Wśród wizytowanych ośrodków znajdują się m.in.
Filharmonia Krakowska, Opera Krakowska, Sinfonietta Cracovia, NOSPR, Madrygaliści
Krakowscy, czy Camerata Silesia.

2.

Wizyty studyjne u pracodawców zagranicznych

Wizyty studyjne realizowane są w zagranicznych ośrodkach muzycznych i artystycznych, takich
jak: Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Teatro di San Carlo w Neapolu, Opera di
Roma, Conservatorio Latina, Wiener Oper.
Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział w jednej wizycie studyjnej zagranicznej. W trakcie
pobytu uczestnicy biorą bierny udział w próbach oraz koncertach lub spektaklach. Celem wizyt
jest zapoznanie się z systemem pracy oraz stawianymi oczekiwaniami w zagranicznych
instytucjach, będących potencjalnymi pracodawcami przyszłych absolwentów, a także
podniesienie kompetencji samoorganizacyjnych, językowych i komunikacyjnych.
Jedna wizyta studyjna zagraniczna trwa standardowo 4 dni. Uczestnicy wyjeżdżają w grupach
zwykle 5-15 osób. Podróż odbywa się w większości przypadków drogą lotniczą. Organizator
zapewnia transport, noclegi, diety pobytowe oraz opłaca udział w

zaplanowanych
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wydarzeniach. Terminy wyjazdów zostają podaje zwykle około 1-2 miesiące przed dniem
wylotu.
W roku akademickim 2017/2018 uczestnicy programu „Artyści Jutra” odwiedzili m.in. Berlin
i Neapol – ich relacje można przeczytać w zimowych numerach miesięcznika musiQs.

VI. Informacje kontaktowe
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod adresem mailowym:

artyscijutra@amuz.krakow.pl
lub osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
II p., pok. 223
środa: 12:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 11:00
Dokumenty aplikacyjne można składać w pokoju 223.
Biuro jest nieczynne w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień).
Dla zakwalifikowanych uczestników powstała grupa na Facebooku pod nazwą:

Program ARTYŚCI JUTRA
Zapraszamy do dołączenia!
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VII. FAQ

1. Kiedy mogę aplikować do projektu?
Informacja na temat terminu składania dokumentów aplikacyjnych pojawi się na plakatach oraz
na stronie internetowej uczelni. W roku 2018 będzie to termin 30 czerwca. W przypadku
niewyczerpania limitu miejsc przez zakwalifikowanych uczestników, wyznaczony zostanie
dodatkowy termin we wrześniu 2018.

2. Co dokładnie mam przynieść?
Zgodnie z przedstawionymi wyżej informacjami, każdy kandydat przynosi:
o wypełniony formularz zgłoszeniowy,
o CV i/lub wykaz osiągnięć artystycznych,
o ew. zaświadczenie o udziale w programie Erasmus.

3. Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy?
Formularz zostanie rozesłany drogą elektroniczną, jak również będzie do pobrania ze strony
internetowej Akademii Muzycznej.

4. Ja długo trwa udział w projekcie?
Udział w tegorocznej edycji projektu będzie obejmował okres od października 2018 do lutego
2019.

5. W czym będą uczestniczyć przyjęci kandydaci?
W ramach projektu odbędą się:
o zajęciach specjalistyczne dla poszczególnych specjalności,
o warsztaty kształcące kompetencje miękkie,
o kurs Techniki Alexandra,
o wizyty studyjne u pracodawców krajowych,
o wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych.

6. Czy zajęcia mogą kolidować mi ze studiami?
Zajęcia w ramach programu Artyści Jutra odbywają się w wybrane weekendy. Podczas
wyjazdów uczestnicy są natomiast zwolnieni z regularnych zajęć.
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7. Co się stanie, gdy nie będę mógł wziąć udziału w zajęciach w danym terminie?
Zajęcia dla przyjętych uczestników są obowiązkowe i ustalane tak, aby nie kolidowały z planem
zajęć uczelni. W przypadku jednak, gdy uczestnik nie ma z jakiegoś powodu możliwości wzięcia
udziału w zajęciach w danym terminie, proszony jest o:
 W przypadku kursów specjalistycznych – poinformowanie o tym fakcie prowadzącego
zajęcia lub biuro projektu,
 W przypadku warsztatów kompetencji miękkich oraz kursu Techniki Alexandra – zajęcia
można odrobić w miarę możliwości z inną grupą w innym terminie.

8. Czy uczestnicy muszą dopłacać coś do udziału lub ponosić jakieś koszty wyjazdów?
Nie, wszelkie koszty związane z uczestnictwem w projekcie pokrywa organizator. Przykładowo,
w przypadku wyjazdów zagranicznych zapewniony jest transport lotniczy, noclegi w hotelu,
udział w próbach i koncertach, a także diety pobytowe.

9. Czy otrzymam jakieś potwierdzenie odbycia kursów w ramach programu?
Tak, każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursów i podniesienia swoich kompetencji
zawodowych jako muzyk.

10. Czym są testy kompetencji?
Każdy zakwalifikowany uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie testu kompetencji przed
rozpoczęciem projektu, a potem tego samego testu po jego zakończeniu. Badanie służy analizie
stopnia podniesienia kompetencji.

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA
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