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PROGRAM  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH -COACHING 
 
 

Pianista-korepetytor w kształceniu wokalistów 
i pianista-coach w działalności artystycznej śpiewaka. 

 
Cel nauczania: 
 
 Celem nauczania jest przygotowanie profesjonalne pianisty do współpracy ze 
śpiewakiem zarówno w dydaktyce, jak i w całej wykonawczej aktywności artystycz-
nej. 
 W praktyce, ani nauczanie śpiewaka ani przeważająca część jego aktywności 
artystycznej, nie może obyć się bez udziału pianisty. Znaczna część pianistów 
realizuje się we współpracy ze śpiewakiem. 
 
Pianista-korepetytor&pianista-coach. Wyjaśnienie pojęć: 
 
 Pianista-korepetytor. Współpracuje z pedagogiem śpiewu na wszystkich 
szczeblach nauczania, oraz z dyrygentem w teatrach operowych.  
 Pianista-coach. We współpracy ze śpiewakiem jest samodzielny. Pracuje 
zarówno z artystami początkującymi jak i dojrzałymi. 
 
Dwuletnie studia podyplomowe – coaching  
 

PROGRAM 
• Granie wyciągów operowych. 
• Równoczesne granie wyciągu i śpiewanie. 
• Artykulacja języków.  
• Propedeutyka emisji głosu. 
• Propedeutyka czytania partytur - Granie w kluczach . 
• Realizacja basu cyfrowanego i recitatiwów barokowych. Elementy 

retoryki 
• Propedeutyka dyrygowania.. 
• Historia opery. 
• Staż w teatrze operowym przy przygotowywaniu spektakli. 
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Zajęcia praktyczne prowadzi m.in. Anna Marchwińska, absolwentka Stanford 
University i Juilliard School of Music, były współpracownik Juilliard School of Music 
i Metropolitan Opera w Nowym Jorku, aktualnie Teatru Wielkiego w Warszawie. 

Wykładowcy studiów 
 

• Granie wyciągów operowych .  
Granie wyciągu i śpiewanie.  
Artykulacja języków  – 2 godz. indyw. przez  4 semestry- 120 godz. –  
mgr Anna Marchwińska    

• Propedeutyka czytania partytur. 
     Granie w kluczach  - 5 godz. indyw. 

mgr Piotr Kędzierski  
• Realizacja recitatiwów barokowych i basu cyfrowanego.  
     Elementy retoryki – 5 godz. indyw. 

Prof. Władysław Kłosiewicz  
• Propedeutyka emisji głosu  - 5 godz. grup. i indyw. 

Ad. Krzysztof Szmyt  
• Historia opery – 30 godz. zbior.  

Ad. Mirosława Rezler  
• Propedeutyka dyrygowania – 5 godz. indyw. 

Mgr Monika Wolińska  
Staż w teatrze operowym w przygotowaniu spektakli – 60 godz. 

Ogółem  - 230 godz.: 
I rok – 130 godz. 
II rok – 100 godz. 

Orientacyjny koszt całych studiów: 17.128 PLN opłata semestralna 4.282 PLN  
   
  Warunki  przyjęcia 
  
• Dyplom ukończenia wyższych studiów pianistycznych 
• Egzamin kwalifikacyjny obejmujący: 

wykonanie utworu solowego 
grę a vista 
wykonanie utworu ze śpiewakiem 
wykonanie Finału II aktu opery W.A.Mozarta „Wesele Figara” 
wykonanie arii z opery włoskiej (granie i śpiewanie) 
 

Dopuszcza się również możliwość odbycia tzw. stażu artystycznego w zakresie coachingu. 
W tym przypadku na program stażu składałyby się zajęcia w zakresie : 
 
• Granie wyciągów operowych. 
• Równoczesne granie wyciągu i śpiewanie. 
• Artykulacja języków  
 
w wymiarze 1 lub 2 godz. zajęć indywidualnych tygodniowo przez 1-2 lata 

oraz  staż w teatrze operowym (ok. 30 godz. rocznie) 
 
Orientacyjny koszt stażu ok. 3600 (lub 1800) PLN semestralnie - w zależności od ilości godzin 
wykładów indywidualnych 
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