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Studium Musicalu
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

NABÓR TRWA!

Trzyletnie, odpłatne studium zwieńczone 
brytyjskim egzaminem

Performance Arts Awards  

To dream the impossible dream...



www.amuz.edu.pl

Z uwagi na duże zainteresowanie specjalnością „śpiew
musicalowy” Instytut Wokalistyki otwiera odpłatne 

Studium Musicalu 
Akademii Muzycznej im. I.  J. Paderewskiego 

w Poznaniu 
     

Planowany trzyletni program edukacyjny zostanie
zwieńczony Dyplomem Ukończenia Studium oraz

międzynarodowym certyfikatem
Performance Arts Awords (PAA).

- dyplom ukończenia Studium Musicalu Akademii Muzycznej         
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
- zajęcia praktyczne na scenie 
- praktyki sceniczne dzięki projektom we współpracy z innymi
podmiotami akademii jak np. big band, orkiestra kameralna
- możliwość korzystania z infrastruktury akademii

OFERUJEMY:

OPŁATY:
3.994 zł – semestr  

płatne z góry za semestr
 



1.    Od kandydata do Studium Musicalu wymagane jest
świadectwo ukończenia szkoły średniej. Świadectwo
dojrzałości nie jest obowiązkowe.

2.    Egzamin do Studium Musicalu ma formę elektroniczną,   
 a od Kandydata wymaga się nadesłania materiału wideo/mp4.

3.    Materiał powinien zawierać: nagranie dwóch piosenek   
(w tym jedna w języku polskim i jedna pochodząca z musicalu),
nagranie interpretacji wiersza bądź fragmentu prozy oraz
krótką wypowiedź o sobie.

4.    Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się
zarejestrowanych kandydatów, którzy do dnia 9 lipca 2021 r.
złożą właściwe dokumenty oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną.

5.    Wszyscy kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty
rekrutacyjnej w wysokości 150 zł określonej właściwym
rozporządzeniem Rektora na konto: Akademia Muzyczna    
 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Santander Bank
Polska S.A. pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu nr
66109013620000000036017907 

6.    Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej z wyjątkiem
sytuacji kiedy studium nie zostanie powołane.

7.    Warunkiem uruchomienia studium jest przyjęcie min.    
 10 osób.



Tryb rekrutacji:
1. Kandydat do Studium Musicalowego dokonuje
obowiązkowo rejestracji elektronicznej (udostępnionej od
dnia 15  maja 2021) wg następujących zasad: 

a) System internetowej rejestracji kandydatów działa pod
adresem:  https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/  
       
b) Po przejściu na stronę kandydat zapoznaje się z klauzulą
informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych.
Następnie wybiera: Studium Musicalu - świadectwo
ukończenia szkoły na podstawie, którego będzie się
rekrutował - wypełnia kwestionariusz - załącza skany
dokumentów   

 c) Zeskanowane podanie (własnoręcznie podpisane) dołącza
do swojego profilu rekrutacyjnego        

d) Nagranie mp4 przesyła za pomocą „wetransfer” również
na adres rekrutacja@amuz.edu.pl 

Ogłoszenie wyników – 15 lipca 2021 r. 


