
Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Uczelni Muzycznych 

zaplanowanej na trzy dni: 16-18 grudnia 2022 (piątek, sobota, niedziela) – w siedzibie Akademii 

Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.  

Będzie to okazja do przedstawienia przez Doktorantów referatów, przeprowadzenia dyskusji z nimi 

związanych oraz wystąpień na jednym z koncertów. 

W poznańskiej Akademii Muzycznej działają 3 szkoły doktorskie: Szkoła Doktorska Solowego                               

i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego, Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk 

Wykonawczych i Budowy Instrumentów, Szkoła Doktorska Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i 

Edukacji Muzycznej, dlatego przewiduję aktywny udział z referatami 10 naszych doktorantów, 

pozostały czas jest do dyspozycji Państwa doktorantów (10-30 osób).   

Przewidujemy 3 koncerty. Czas koncertu obejmie w przybliżeniu 2 x 60’. Udział w koncercie wiąże się 

z koniecznością przedstawienia referatu (min. 15’, max 30’ – w zależności od liczby zgłoszeń). 

Koncert inauguracyjny 16.12.2022 godz.19.00 planujemy zakończyć występem Orkiestry Szkół 

Doktorskich Polskich Uczelni Muzycznych InterAcademias prezentując I Symfonię Gustawa Mahlera 

wers. Klausa Simona. 1(+picc.) 1 2(IBAEs;II BA Bas) 1 - 2 1 0 0 - perc, harm (or acc), pno, str (min. 1 1 1 

1 1, max. 6 5 4 3 2). Ta podjęta w minionym roku inicjatywa wspólnego muzykowania doktorantów 

przyniosła bardzo interesujące efekty artystyczne i zasługuje na kontynuację.  W wykonaniu IV Symfonii 

G. Mahlera brali udział doktoranci ze szkół doktorskich: Poznania, Warszawy, Wrocławia. Chętnych 

doktorantów (nie tylko słuchaczy SD) zapraszam do wzięcia w tym projekcie. Informujemy, że próby są 

zaplanowane na: 14, 15, 16.12.2022; g. 10-14/17-21  

Wstępny układ konferencji będzie następujący: 

16-18. grudnia (piątek, sobota, niedziela) 

10.00-13.00 referaty (min 4, max 9), sala Prezydencka    

15.00-17.30 referaty (min.3, max 7), sala Prezydencka 

19.00-21.30 Koncert w Auli Nova  

Uprzedzając Państwa pytanie informuję, że nie przewidujemy, aby Konferencja była w trybie zdalnym, 

o ile sytuacja epidemiologiczna tego nie zmieni. Zakwaterowanie, koszty przejazdu i utrzymania 

pokrywają uczestnicy OKDUM. 

W dniu 18.12, niedziela 13.00-15.30 przewiduję spotkanie dyrektorów Szkół Doktorskich i kierowników 

Studiów Doktoranckich, na które serdecznie zapraszam. Będzie to okazja do porozmawiania o ocenie 

śródokresowej, o planach modyfikacji programu studiów, a nade wszystko wymiany doświadczeń 

związanych z działaniem szkół doktorskich. Uprzejmie proszę o mailowe zgłoszenie udziału w spotkaniu 

do 30.10.2022. 

Uprzejmie proszę o przekazanie zaproszenia Doktorantom z Państwa uczelni. TERMIN ZGŁOSZENIA do 

31.10.2022 na formularzu. 


