Zarządzenie Rektora
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 4/2014
z dnia 24.03.2014 r.
w sprawie rekrutacji na studia dla cudzoziemców na rok akademicki 2014/2015

INFORMACJE OGÓLNE
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ma siedzibę w Poznaniu.
Uczelnia prowadzi studia na pięciu Wydziałach:
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki,
Wydział Instrumentalny,
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa,
Wydział Wokalno-Aktorski
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej.
Akademia prowadzi studia dwustopniowe w języku polskim:
1. studia pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
2. studia drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie),
3. studia trzeciego stopnia (doktoranckie w dziedzinie instrumentalistyka).
Uczelnia posiada Dom Studenta z możliwością wynajmu pokoi. Informację o kosztach można
uzyskać na początku roku akademickiego.

WYMAGANE DOKUMENTY
Studia pierwszego i drugiego stopnia
• Studia pierwszego stopnia — świadectwo dojrzałości równoważne z polskim; dodatkowo
tłumaczone na j. polski (szczegóły na temat równoważności matur można uzyskać na
stronie www.buwiwm.edu.p1),
• Studia drugiego stopnia — dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich równoważny z polskim;
dodatkowo tłumaczony na j. polski
• Potwierdzenie znajomości języka polskiego w jednej z następujących form:
- certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego,
- uzyskanie potwierdzenia uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
• podanie wydrukowane ze wzorca jaki jest tworzony indywidualnie dla kandydata po
wypełnieniu elektronicznego formularza;
• kserokopia strony paszportu ze zdjęciem,
• dwie fotografie o wymiarach 37x52 mm (jasne tło, bez nakrycia głowy) na odwrocie
podpisane,
• jedna fotografia kolorowa na nośniku elektronicznym w rozdzielczości 300 dpi (300
punktów na cal) w jednym z formatów: jpg, tif, bmp; rzeczywisty rozmiar wydruku
20 x 25 mm (wymagania jak przy dowodach osobistych, m.in. lewy półprofil, odsłonięte
ucho bez biżuterii, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami)
• oryginał dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Termin skladania dokumentów
- rejestracja elektroniczna do 30 maja 2014 r.,
- składanie dokumentów do 3 czerwca 2014 r., godz. 15.00.
Studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa wniosek wraz
z następującymi załącznikami:
a) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu
elektronicznej rejestracji internetowej,
b) dyplom (lub uwierzytelnioną kopię) ukończenia studiów magisterskich lub inny
równorzędny dokument.
Kandydat - obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej — przedstawia
dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument
z legalizacją (apo sti 1 1 e),
Kandydat - obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej —
przedstawia nostryfikowany dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny
równorzędny dokument, albo potwierdzenie że jest on uznawany za równorzędny
z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy
międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia,
c) uwierzytelniony odpis dowodu osobistego dwukrotnie powiększony, dla kandydatów
niebędących obywatelami Polski kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem oraz
wizą),
d) 2 fotografie w wymiarze 37x52mm, (jasne do, bez nakrycia głowy), opakowane i na
odwrocie podpisane (zdjęcie tradycyjne musi być odpowiednikiem, pod względem
wizerunku, zdjęcia cyfrowego),
e) dokumentacja dorobku artystycznego,
f) autoreferat z opisem zainteresowań i zamierzeń artystyczno — naukowych,
g) proponowany program wstępnego egzaminu artystycznego,
h) propozycję opiekuna artystycznego,
i) potwierdzenie znajomości języka polskiego w jednej z następujących form:
- certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego,
- uzyskanie potwierdzenia uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
j) oryginał dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
Termin składania dokumentów
- rejestracja elektroniczna do 22 sierpnia 2014 r., godz. 15.00,
- składanie dokumentów do 25 sierpnia 2014 r., godz. 15.00.

Egzaminy wstępne
• studia pierwszego stopnia: 16 - 18 czerwca 2014 r.
• studia drugiego stopnia: 20 - 21 czerwca 2014 r.
• studia trzeciego stopnia: 10 - 12 września 2014 r.
Ewentualny dodatkowy nabór będzie ogłoszony na początku lipca 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE DLA OBYWATELI UE/EFTA
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich
EFTA mogą podejmować studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach obowiązujących
obywateli polskich jeżeli posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów
utrzymania podczas studiów.
Aby odbywać studia bezpłatnie studenci z krajów Unii Europejskiej/EFTA muszą wykazać
się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1 lub ukończą roczny kurs
przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatów obowiązują takie same zasady
rekrutacyjne jak obywateli polskich. Szczegóły dotyczące uzyskania certyfikatu B1 z języka
polskiego można uzyskać na stronie www.buwiwm.edu.pl. Kandydatów na studia trzeciego
stopnia obowiązuje znajomość języka polskiego na poziomie C2.
Koszty studiów:
Studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
• oplata za postępowanie kwalifikacyjne — 150 PLN

DODATKOWE INFORMACJE DLA OBYWATELI SPOZA UE/EFTA
Obywatele państw spoza UE/EFTA mogą podejmować studia na zasadach
odpłatności. Odpłatność nie dotyczy posiadaczy ważnej Karty Polaka. Osoby wymienione
w art. 43, pkt 2.1), 2), 3), 5), 6), 6a) Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. mogą podejmować kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1
lub ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim
w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunkiem
przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego (program egzaminów
określony jest poniżej). Kandydatów na studia trzeciego stopnia obowiązuje znajomość
języka polskiego na poziomie C2.
Koszty studiów:
Studia pierwszego i drugiego stopnia
•
•

6700 EUR za pierwszy rok studiów (wyjątek dyrygentura 20.200 EUR), płatność do
15 października 2014 r.
6500 EUR za kolejne lata - rok II i III studiów pierwszego stopnia, rok II studiów
drugiego stopnia (wyjątek dyrygentura 20.000 EUR)
Studia trzeciego stopnia

•
•

3200 EUR za pierwszy rok studiów, płatność do 15 października 2014 r.
3000 EUR za kolejne lata (rok II i III)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH zamieszczone są
w Informatorze dla Kandydatów na I rok studiów
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