
 ► CZAS TRWANIA   
      1 rok akademicki, spotkania       
      sobotnie raz w miesiącu 

 ► LICZBA ZJAZDÓW  8
 ► KIEROWNIK MERYTORYCZNY,     

       KOORDYNACJA I ORGANIZACJA    
       prof. dr hab. Anna Kozub 
        email: akozub@amuz.edu.pl; 
          tel. 508 132 959

Szczegóły oraz formularz w załączeniu/na stronie Akademii: www.amuz.edu.pl



Program stażu:

1. Lekcje otwarte z pedagogiem uczelni w formie warsztatów                                
i praktycznego przeprowadzania lekcji z uczniami szkół 
muzycznych I i II stopnia. Możliwość przyjazdu ze swoimi 
uczniami; możliwość konsultacji „przedkonkursowych”.

2. Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą 
specjalistyczną.

3. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. 

4. Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach 
artystycznych.

Wymiar godzinowy stażu:

•	 32 godziny: Lekcje otwarte z pedagogiem uczelni.

•	 16 godzin: Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą 
specjalistyczną.

•	 8 godzin: Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży 
w szkołach artystycznych.

•	 8 godzin: Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela.

Łącznie 64 godziny

Wymiar godzinowy jednego zjazdu:

•	 4 godziny  warsztatów gry na instrumencie; lekcje otwarte 
z uczniami szkół muzycznych I i II stopnia prowadzone przez  
pedagoga uczelni.

•	 2 godziny: Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą 
specjalistyczną.

•	 2 godziny wymiennie: Komunikacja interpersonalna w pracy 
nauczyciela lub Psychologiczne aspekty kształcenia dzieci                      
i młodzieży w szkołach artystycznych.

Łącznie 8 godzin



Kadra pedagogiczna  (wyboru dokonuje uczestnik stażu):

Fortepian: prof. dr hab. Anna Organiszczak; prof. dr hab. Bogumił Nowicki; 
prof. AMP dr hab. Joanna Marcinkowska; prof. AMP dr hab. Maciej Pabich
Klawesyn: prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła
Akordeon: prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
Skrzypce: prof. dr hab. Mariusz Derewecki
Wiolonczela: prof. dr hab. Maciej Mazurek; dr hab. Tomasz Lisiecki
Altówka: prof. dr hab. Marcin Murawski; prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska
Kontrabas: prof. dr hab. Piotr Czerwiński; prof. AMP dr hab. Szymon 
Guzowski
Gitara: dr Tomasz Kandulski
Obój: prof. dr hab. Tomasz Gubański; dr Łukasz Krzemiński
Klarnet: prof. dr hab. Paweł Drobnik; dr Paweł Kroczek; dr Jakub Drygas
Fagot: dr hab. Arkadiusz Adamczyk
Saksofon: dr Rafał Rachwał
Puzon: dr Wojciech Jeliński
Improwizacja jazzowa (oraz jazzowe kształcenie słuchu, harmonia 
jazzowa, analiza form muzycznych): prof. dr hab. Katarzyna Stroińska-
-Sierant; prof. dr hab. Wojciech Olszewski
 

Plan zjazdów w roku akademickim 2022/2023 (soboty):

•	 15 października 2022 

•	 19 listopada 2022  

•	 17 grudnia 2022

•	 14 stycznia 2023

•	 18 lutego 2023

•	 18 marca 2023

•	 15 kwietnia 2023

•	 20 maja  2023



Plan zajęć w każdą sobotę zjazdu:

10.00-13.30  (z przerwą) – lekcje otwarte gry na instrumencie
14.30-16.00  Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą 
specjalistyczną
16.30-18.00 wymiennie: 
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 
lub
Psychologiczne  aspekty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach arty-
stycznych

Na zakończenie Uczestnik otrzymuje Certyfikat Ukończenia Stażu Meto-
dyczno-Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego 
w Poznaniu z wyszczególnieniem zrealizowanych zajęć.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 września 2022 r. Ilość miejsc ograniczona; 
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczelnia zastrzega sobie prawo 
do niepodejmowania stażu  nauczania gry na instrumencie  w sytuacji 
gdy zgłosi się mniej niż 3 kandydatów na dany instrument. 

Koszt: 7000,00 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2022 roku na rachunek uczelni:
BZ WBK S.A. VI O/ Poznań  66 1090 1362 0000 0000 3601 7907
Potwierdzenie dokonania wpłaty proszę przesłać na adres: 
akozub@amuz.edu.pl



Klauzula RODO

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ 
/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna 
im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
a. poprzez e-mail: amuz@amuz.edu.pl 
b. telefonicznie: +48 61 856 89 00 (centrala) 
c. faxem: +48 61 853 66 76 
d. listownie: ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować w następujący sposób: 
a. poprzez e-mail: iod@amuz.edu.pl; 
b. listownie: ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b, c i f RODO, 
w celu:
a. dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający 
zawarcie umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez 
okres wykonywania umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez 
osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych;
b. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 
w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; 
z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa;
c. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi rosz-
czeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony 
interes administratora.



4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a. organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione 
na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane       
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 
z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Akademia 
Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, w szczególności podmioty 
świadczące dla Administratora obsługę informatyczną. 
5. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw 
trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres nie-
zbędny do udokumentowania czynności z Państwa udziałem, w związku 
z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez 
okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku 
potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu 
realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych rosz-
czeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: 
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. prawo do przenoszenia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 
lub ich usunięcia; 
d. wniesienia skargi do Prezesa UODO; 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawar-
cia oraz realizacji umowy. 
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomaty-
zowany, w tym również w formie profilowania.



Zgłoszenie – formularz 

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły / miasto

Instrument / wybór pedagoga

Deklaracja przyjazdu ze swoim 
uczniem: tak/nie
termin

Adres mailowy

Telefon kontaktowy




