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Warsztaty informacyjno-promocyjne dla kandydatów na studia

na kierunkach: Kompozycja i Teoria muzyki, Dyrygentura, Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej i Muzyka kościelna

w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Głównym celem warsztatów jest przekazanie praktycznych informacji kandydatom na

studia w AMKP, z zakresu wymagań rekrutacyjnych w ramach teoretyczno-muzycznych

przedmiotów uzupełniających: kształcenia słuchu i harmonii. Warsztaty poprowadzą

doświadczeni pedagodzy w formie stacjonarnych spotkań - konsultacji, lekcji pokazowej

oraz przykładowej konfrontacji z zadaniami podobnymi do tych z rekrutacji. Spotkanie

takie - oprócz funkcji informacyjnej i edukacyjnej - może skutecznie przyczynić się do

oswojenia kandydatów z koniecznością weryfikacji swoich umiejętności w nowym

środowisku.

REGULAMIN

Organizator

1. Organizatorem warsztatów jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego

w Krakowie

2. Koordynatorem warsztatów jest pracownik Działu Nauczania.

Miejsce i termin

3. Warsztaty odbędą się 1 kwietnia 2023 roku (sobota) w Salach 2.2 i 2.13

AMKP (ul. Potebni 7)

Formuła i przebieg warsztatów

4. Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, wg następującego harmonogramu:

kierunki KiTM i D, ul. Potebni sala 2.2

10.00-11.30 harmonia cz. I

12.00-13.30 harmonia cz. II 

--- przerwa ---

14.30-16.00 kształcenie słuchu cz. I

16.30-18.00 kształcenie słuchu cz. II

kierunki EA i MK, ul. Potebni sala 2.13

10.00-11.30 harmonia cz. I

12.00-13.30 harmonia cz. II

--- przerwa ---

14.30-16.00 kształcenie słuchu cz. I

16.30-18.00 kształcenie słuchu cz. II

Prowadzący warsztaty

st. wykł. Teresa Kirkov (harmonia)

dr Natalia Szwab (harmonia)
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dr hab. Michał Pawełek (kształcenie słuchu)

dr Ewa Wójtowicz (kształcenie słuchu)

Zgłoszenia i kwalifikacja do udziału w warsztatach

6. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 28 marca 2023. 

7. Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie na adres: warsztaty@amuz.krakow.pl chęci

wzięcia udziału w warsztatach podając imię i nazwisko, nr telefonu oraz kierunek studiów,

na który kandydat będzie zdawał.

8. Przez wysłanie zgłoszenia do udziału w warsztatach zostaje zawarta umowa pomiędzy

Organizatorem a składającym zgłoszenie, regulująca wszystkie kwestie opisane w

Regulaminie, w tym kwotę opłaty edukacyjnej i konieczność jej wniesienia.

9. Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu bądź w inny sposób uchybiające

wymaganiom opisanym w Regulaminie zostaną odrzucone.

10. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i ew. noclegów uczestników warsztatów.

11. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach każdy uczestnik zostanie poinformowany

mailowo do dnia 29 marca 2023. 

12. Uczestnicy zakwalifikowani do warsztatów wnoszą bezzwrotną opłatę wpisową w

kwocie 100 zł, którą należy wpłacić na konto bankowe:

41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

z dopiskiem WARSZTATY2023 imię i nazwisko kandydata

Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę przesłać na adres:

warsztaty@amuz.krakow.pl

13. Każdy Uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztatach. 

Ochrona danych osobowych

14. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na warsztaty będzie

Organizator. 

15. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych bezpośrednio z

przebiegiem warsztatów.

16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w

Konkursie.

17. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób

zautomatyzowany.

Postanowienie końcowe

18. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem warsztatów, które nie są

zastrzeżone w Regulaminie, decyzje podejmuje Rektor AMKP. Od decyzji tych nie służy

żaden środek zaskarżenia.
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