
UWAGA 
DODATKOWA REKRUTACJA 

na rok akademicki 2022/2023 
 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu ogłasza dodatkowy 
nabór studentów na rok akademicki 2022/2023: 

 
  
Instytut Dyrygentury 
kierunek: dyrygentura 
studia stacjonarne I stopnia 
- specjalność: dyrygentura chóralna 
studia stacjonarne II stopnia 
- specjalność: dyrygentura chóralna 
 
Terminy egzaminów: 12 września 2022 r. 
 
 
Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki 
kierunek: kompozycja i teoria muzyki 
studia stacjonarne I stopnia 
- specjalność: kompozycja, teoria muzyki, rytmika, publicystyka muzyczna 
 
studia stacjonarne II stopnia 
- specjalność: rytmika z rytmikoterapią 
 
Terminy egzaminów: 12, 13 września 2022 r. 
 
 
Instytut Edukacji Artystycznej 
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
studia stacjonarne I stopnia 
- specjalność: edukacja muzyczna, muzyka kościelna, prowadzenie szkolnych zespołów 
muzycznych 
studia stacjonarne II stopnia 
- specjalność: projekty artystyczne w edukacji muzycznej, prowadzenie szkolnych zespołów 
muzycznych 
 
Terminy egzaminów: 12, 13 września 2022 r. 
 
 
Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej 
kierunek: jazz i muzyka i estradowa 
studia stacjonarne I stopnia 
- specjalność: trąbka jazzowa, puzon jazzowy, kontrabas jazzowy, gitara basowa, skrzypce 
jazzowe 
studia stacjonarne II stopnia 
- specjalność: fortepian jazzowy, trąbka jazzowa, puzon jazzowy 
 
Terminy egzaminów: 13 września 2022 r.  



Instytut Instrumentalistyki 
kierunek: instrumentalistyka 
studia stacjonarne I stopnia 
- specjalność: fortepian, akordeon, flet, klarnet, obój, fagot, eufonium, róg 
studia stacjonarne II stopnia 
- specjalność: fortepian, akordeon, flet, klarnet, obój, tuba 
kierunek: historyczne praktyki wykonawcze 
studia stacjonarne I i II stopnia 
- specjalność: klawesyn, klawikord, flet traverso, flet prosty, obój historyczny, fagot 
historyczny, klarnet historyczny, lutnia, gitara historyczna, skrzypce historyczne, altówka 
historyczna, wiolonczela historyczna, trąbka naturalna, róg naturalny  
 
Terminy egzaminów:  
6 września 2022 r. 
fortepian 
7 września 2022 r.  
instrumenty dęte blaszane 
10 września 2022 r. 
akordeon 
12 września 2022 r.  
instrumenty dęte drewniane, instrumenty historyczne 
 
 
 
Instytut Instrumentów Lutniczych 
kierunek: instrumentalistyka 
studia stacjonarne I stopnia 
- specjalność: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, harfa haczykowa, gitara, 
lutnictwo artystyczne 
studia stacjonarne II stopnia 
- specjalność: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, harfa haczykowa, gitara, 
lutnictwo artystyczne 
 
Terminy egzaminów: 12 – 20 września 2022 r. 
 
 
 
Instytut Wokalistyki 
kierunek: wokalistyka 
studia stacjonarne II stopnia 
- specjalność: śpiew solowy 
 
Terminy egzaminów: 15 września 2022 r. 
 
 
 

Rejestracja zgłoszeń odbywa się drogą elektroniczną na stronie uczelni pod adresem 
www.amuz.edu.pl od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są załączyć wymagane 
dokumenty na swoim koncie rekrutacyjnym, natomiast nuty przesłać na adres 

rekrutacja@amuz.edu.pl 
 

 



UWAGA! (dla osób, które kandydowały w pierwotnej rekrutacji) 
W DODATKOWEJ REKRUTACJI OBOWIĄZUJE PONOWNA REJESTRACJA 

 
 

PROREKTOR 
           ds. studenckich i dydaktyki 

 
 

                            / dr hab. Szymon Musioł / 
Poznań, dnia 13.07.2022 r. 


