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Słuchaczami 2-letnich studiów podyplomowych na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym
mogą zostać osoby posiadające tytuł zawodowy magistra sztuki (lub równorzędny) w danej lub
pokrewnej specjalności.
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje podyplomowe potwierdzone
świadectwem.
W zakresie instrumentalistyki prowadzone są w specjalnościach:
• Gra na instrumencie: fortepian, fortepian historyczny, organy, klawesyn, akordeon,
gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, wiolonczela barokowa, kontrabas, flet,
obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja, skrzypce barokowe,
wiola da gamba, lutnia, obój barokowy, fagot barokowy
• Kameralistyka fortepianowa (zapewnienie drugiego instrumentalisty należy
do obowiązku kandydata)
• Zespół kameralny (co najmniej dwóch wykonawców)
Rekrutacja na w/w. specjalności odbywa się w ramach przesłuchania rekrutacyjnego,
obejmującego wykonanie 30-minutowego recitalu oraz rozmowę kwalifikacyjną.
• Korektor fortepianu
Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki – korektor fortepianu
odbywa się w dwóch etapach.
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna i ocena predyspozycji manualnych.
Etap II – wykonanie na fortepianie krótkiego, 10-minutowego programu zawierającego
prezentację elementów podstawowych zagadnień pianistycznych.
Do drugiego etapu przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik
rozmowy kwalifikacyjnej.
W zakresie wokalistyki:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w ramach przesłuchania rekrutacyjnego,
obejmującego wykonanie 30-minutowego recitalu oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Uczelnia nie zapewnia akompaniatorów.
Celem studiów podyplomowych na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym jest podnoszenie
umiejętności instrumentalnych i wokalnych, poszerzenie repertuaru, specjalizacja w zakresie
wybranej literatury, przygotowanie do konkursów krajowych i międzynarodowych.
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TERMINY
Przesłuchania kwalifikacyjne na studia podyplomowe odbędą się w terminie ustalonym przez
Kierownika Studiów Podyplomowych.
Kandydaci na studia składają podanie wraz z wymaganymi dokumentami w następujących
terminach:
• rekrutacja na semestr zimowy - 15 września 2017r.
• rekrutacja na semestr letni - 19 stycznia 2018r.
lub w terminie indywidualnym uzgodnionym z Kierownikiem Studiów Podyplomowych

OPŁATY
Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 150 zł należy wpłacić na
konto - ING Bank Śl. O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA
Na czas przesłuchania kwalifikacyjnego Akademia umożliwia kandydatom zakwaterowanie
w Domu Studenta po uprzedniej rezerwacji, dokonanej nie później niż na trzy dni przed
planowanym terminem pobytu tel.32/255-58-08, 32/785-91-48
e-mail: domstudenta@am.katowice.pl
Opłata wynosi 40 zł brutto.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat na studia podyplomowe zgłasza się do przesłuchania kwalifikacyjnego poprzez
złożenie w Dziale Nauki i Nauczania (ul. Zacisze 3, p. A) następujących dokumentów:
a. Podanie do Rektora o przyjęcie na studia (do pobrania na stronie
http://www.am.katowice.pl/?a=rekrutacja-studia-podyplomowe-formularze-dopobrania)
b. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
(oryginał dyplomu kandydat przedkłada do wglądu)
c. Czytelna kserokopia dowodu osobistego (powiększona kserokopia obu stron)
d. Zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych)
e. Dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
WYMAGANE DOKUMENTY – CUDZOZIEMCY
Cudzoziemiec składa w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
a. Podanie do Rektora o przyjęcie na studia (do pobrania na stronie
http://www.am.katowice.pl/?a=rekrutacja-studia-podyplomowe-formularze-dopobrania)
b. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów** zalegalizowany lub opatrzony
apostille oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski, potwierdzone przez
upoważnione osoby.
c. Kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów
na zasadach takich jak obywatele polscy-oryginał dokumentu kandydat przedkłada
do wglądu
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d. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
wraz z tłumaczeniem na język polski
e. Kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej
na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia
w Polsce
f. Zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
g. Dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
h. Potwierdzenie znajomości języka polskiego (do wyboru):
I. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim.
II. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisje
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
III. inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego np. świadectwa,
dyplomy.
W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. wymienionych dokumentów,
potwierdzających znajomość języka polskiego, kandydat w celu wypełnienia
obowiązku, może złożyć wniosek o uzyskanie stosownego potwierdzenia uczelni
przyjmującej.
**Jeżeli dyplom cudzoziemca uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub
otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która
ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach
drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego
w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 2012.572, z późn. zm.). Zagraniczny dyplom może
uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej. Jeżeli dyplom
cudzoziemca nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo
to cudzoziemiec chce kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy przed podjęciem studiów musi poddać swój
dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.
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