
Cześć,
poznajmy się!



Drogie Studentki!
Drodzy Studenci!

Cieszymy się, że dołączyliście do 
społeczności Akademii Muzycz-
nej im. Krzysztofa Pendereckiego 
w  Krakowie. Gwarantujemy, że 
spędzone tu chwile będą twórcze 
i dadzą impuls do rozwoju oraz sa-
morealizacji.

Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na Samorząd Stu-
dencki. Starsi koledzy i koleżanki są do Waszej dyspozycji 
w czasie dyżurów wydziałowych w sali 114, na platformie 
AMK online na kursie Relaks 2.0 pok. 114, a także pod adre-
sem mailowym: samorzad@amuz.krakow.pl. 

Zapraszamy na nasze social media: Facebook i Instagram, 
gdzie na bieżąco publikujemy informacje o  organizowa-
nych przez nas wydarzeniach i konkursach. 



trzeba znać

Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji  
i Edukacji Muzycznej 

pok. 307B, III piętro 
czynne: 10:30-13:30 (środy i weekendy nieczynne)

kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura  
mgr Agnieszka Czyczyło  
agnieszka.czyczylo@amuz.krakow.pl

edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych  
oraz muzyka kościelna  
mgr Dorota Odorowicz  
dorota.odorowicz@amuz.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Instrumentalnego 

pok. 306, III piętro  
czynne: 10:00-13:00 (środy i weekendy nieczynne)

instrumenty dęte, perkusyjne, dawne, gitara, harfa,  
akordeon, organy, specjalności jazzowe  
mgr Agnieszka Piękoś  
agnieszka.piekos@amuz.krakow.pl

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, 
fidele kolanowe  
mgr Ewa Skowronek  
ewa.skowronek@amuz.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

pok. 116, I piętro 
czynne: 10:30-13:30 (środy i weekendy nieczynne)

mgr Marta Strzebońska  
marta.strzebonska@amuz.krakow.pl

Strona internetowa oraz social media

• www.amuz.krakow.pl
• facebook.com/amuz.krakow
• instagram.com/amkpenderecki
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Odbierz legitymację

Legitymacja studencka uprawnia Cię do korzystania ze 
zniżek. Odbierzesz ją w swoim Dziekanacie po okazaniu 
potwierdzenia wniesienia opłaty w  wysokości 22 zł na 
konto Uczelni: 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240.

Zapisz się do biblioteki

Biblioteka mieści się na I  piętrze i  skła-
da się z 3 agend: czytelni (pok. 121), wy-
pożyczalni (pok. 122), fonoteki (pok. 118). 
Po  założeniu karty bibliotecznej możesz 
wypożyczać niezbędne materiały po-
przez złożenie zamówienia internetowo 
lub osobiście. 

Więcej o  bibliotece i  jej zasobach znaj-
dziesz po zeskanowaniu kodu QR.

Sprawdzaj swoją skrzynkę mailową

Z  początkiem roku akademickiego zostanie dla Ciebie 
uruchomione konto w  domenie amkp.edu.pl. Pierw-
szy dostęp do niego uzyskasz poprzez system NESOS. 
O  wszystkich ważnych sprawach będziesz informowa-
ny drogą elektroniczną – dlatego koniecznie sprawdzaj 
wiadomości na bieżąco. Przeglądaj również naszą stronę 
internetową oraz profil na facebooku.

Wykonaj badania lekarskie

Aby otrzymać skierowanie zgłoś się do Działu Admini-
stracyjno-Gospodarczego znajdującego się w pokoju 15 
(parter, po drugiej stronie foyer). Wykonaj je niezwłocz-
nie, by bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach.

pierwsze kroki...



Dołącz do kół naukowych i Samorządu

Chcesz mieć wpływ na własny rozwój artystyczny i na-
ukowy? Dołącz do właściwego koła naukowego.

Chcesz mieć wpływ na działanie Akademii? Zapraszamy 
do aktywności w Samorządzie Studenckim.

Stypendia

W zakładce „stypendia” na stronie internetowej sprawdź, 
czy spełniasz wymogi otrzymania wsparcia finansowe-
go. Tam też dowiesz się gdzie należy składać wnioski 
o przysługujące Ci stypendium. Sprawy socjalne, w tym 
stypendia, koordynuje Dział Nauczania (pok. 309 i 307A).

Szkolenia

Pamiętaj, że zgodnie z regulaminem studiów oraz Usta-
wą o  Szkolnictwie Wyższym i  Nauce wymagane jest 
odbycie kursu BHP. Warto także zrealizować szkolenie 
z praw i obowiązków studenta i antymobbingowe. O ich 
terminach zostaniesz poinformowany drogą mailową.

Regulamin studiów

Zapoznaj się z regulaminem studiów. Będziesz wiedzieć, 
jakie masz obowiązki, ale też – jakie przysługują Ci pra-
wa. Dzięki znajomości przepisów łatwiej będzie Ci zała-
twiać istotne sprawy związane z Twoimi studiami.

Dom Studencki

Jeśli przyznano Ci miejsce w Domu Stu-
denckim koniecznie zapoznaj się z  wa-
runkami zakwaterowania i  obowiązują-
cymi zasadami. Znajdziesz je na naszej 
stronie.

...to wcale 

nie jest 

groźne :)

nie tylko 
BHP...



bum... brzdęk...bach!

System rezerwacji sal

Pobierz aplikację TeamUp i  rezerwuj 
wybrane przez siebie sale ćwiczeniowe. 
Regulamin dokonywania rezerwacji znaj-
dziesz na naszej stronie internetowej.

Centrum Rozwoju Karier 

Jeśli chcesz bardziej świadomie korzystać z  możliwo-
ści, jakie oferuje branża muzyczna, skontaktuj się z mgr 
Magdaleną Cymer. Możesz zrobić to w pokoju 2.11 w bu-
dynku przy ul. Potebni 7 lub poprzez mail: 
magdalena.cymer@amuz.krakow.pl

Pomoc psychologiczna

Chcesz popracować nad kontrolowaniem 
tremy, bądź opowiedzieć o swoim proble-
mie? Koniecznie zgłoś się na konsulta-
cje do dr Julii Kaleńskiej-Rodzaj. Możesz 
zrobić to poprzez formularz na stronie 
koda.krakow.pl lub mailowo koda@koda.
krakow.pl. Te konsultacje są bezpłatne 
dla naszych studentów.

Strefa AMUZykalna

Koncertuj razem z  nami! Dzięki inicjatywie Samorzą-
du Studenckiego możesz zaprezentować swój program 
przed znajomymi, w klubie Strefa przy ul. św. Tomasza 31, 
podczas środowych sesji AMUZykalnych.

wszystko 
gra!



ważne miejsca...

Sala Koncertowa im. Krystyny Moszumańskiej-Nazar

Mieści się na parterze po prawej stronie hallu głównego.

Sala Kameralna im. Marka Stachowskiego

Mieści się na parterze po lewej stronie hallu głównego.

Aula Florianka im. Bronisława Rutkowskiego

Spacer z budynku Akademii do zabytkowej sali koncer-
towej przy ul. Sereno Fenn’a 15 zajmie Ci 10 minut.

Restobistro METRUM

Bistro mieści się na VI piętrze Akademii, możecie napić 
się tu kawy i zjeść małe lub większe „co nieco”. Z tarasu 
rozciąga się najbardziej malowniczy widok na Kraków.

Budynek przy ul. Potebni 7

Nowo pozyskany budynek, z ponad 20 obszernymi sala-
mi. To tutaj odbywają się lektoraty, większość wykładów 
oraz mieści się część biur administracji.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Zlokalizowana przy ul. Zwierzynieckej 1 sala koncertowa, 
w której czasami występuje nasza Orkiestra Symfonicz-
na oraz Chór. 

Opera Krakowska 

Odbywają się tutaj coroczne gale operowe z  udziałem 
naszych studentów. Mieści się przy ul. Lubicz 48.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Nowoczesny gmach z salą koncertową zlokalizowany tuż 
przy arboretum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławi-
cach.



1 października – 3 czerwca
Zajęcia dydaktyczne

5 października 
Inauguracja Roku Akademickiego 

23 grudnia – 2 stycznia 
Przerwa świąteczna

23 stycznia – 4 lutego 
Zimowa sesja egzaminacyjna

6–11 lutego 
Przerwa międzysemestralna

13–18 lutego 
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 

6–11 kwietnia 
Ferie wiosenne

2 maja 
Dzień wolny od zajęć

3 czerwca 
Koniec zajęć dydaktycznych

5–17 czerwca 
Letnia sesja egzaminacyjna

12–16 września 
Poprawkowa sesja egzaminacyjna

organizacja roku
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