
Informacja o wyniku konkursu 

Rektor  
Akademii Muzycznej w Krakowie 

informuje o wyniku konkursu na stanowisko asystenta 
w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym, 

ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2019 r 
 

Działając na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), informuję, że konkurs na ww. 

stanowisko  wygrała:  

            dr Barbara Borowicz.  

Uzasadnienie: 

 Dr Barbara Borowicz przedstawiła obszerną dokumentację osiągnięć artystycznych, 

naukowych i artystycznych obejmującą: informację o odbytych studiach za granicą; wykaz 

koncertów solowych z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, recitali i koncertów kameralnych 

wykonanych w kraju i za granicą w tym międzynarodowych festiwali i kongresów klarnetowych; 

wykaz wykładów i kursów mistrzowskich prowadzonych w wielu ośrodkach krajowych                             

i zagranicznych, a także informację o pełnieniu funkcji jurora na konkursach 

międzynarodowych; opis działalności naukowej. Należy zauważyć bardzo aktywną działalność      

w kraju i za granicą Kandydatki w zakresie działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej.               

W ramach przeprowadzonego konkursu dr Barbara Borowicz  wykonała Sonatę Es-dur op. 120 

nr 1 J. Brahmsa. Kandydatka wykazała się doskonałym opanowaniem instrumentu, 

muzykalnością i kulturą brzmienia. Doskonała współpraca z pianistą wskazuje na bardzo duże 

doświadczenie kameralne klarnecistki oraz głębokie i przemyślane potraktowanie zagadnień 

wykonawczych. Wysłuchane dzieło pozostawia bardzo dobre wrażenie o umiejętnościach 

Kandydatki i jej wysokich kwalifikacjach artystycznych.  

Przeprowadzona lekcja pokazowa wykazała dyspozycje pedagogiczne i nabyte już 

doświadczenie w pracy ze studentami. Lekcja pokazowa obejmująca interpretację Première 

rhapsodie C. Debussy’ego  była bardzo dobrze przygotowana i prowadzona pod względem 

metodycznym. Zawierała elementy rozegrania studentki, ćwiczeń emisyjnych oraz zagadnień 

technicznych i wykonawczych. Wszystkie uwagi przekazywane były czytelnie i adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb. Zaproponowane ćwiczenia były zrozumiałe dla studentki i umożliwiały jej 

właściwą pracę nad utworem. 

Podczas przeprowadzonej rozmowy dr Barbara Borowicz wykazała się sprecyzowanymi 

zamierzeniami artystycznymi i naukowymi na przyszłość, umiejętnością dokonywania ocen 

i świadomością roli  nauczyciela akademickiego.  

  

 

          Rektor 

        

        prof. dr hab. Stanisław Krawczyński 

 


