Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalny
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
INFORMACJA
o stażach artystycznych prowadzonych na Wydziale Instrumentalnym
Terminy rekrutacji:
wrzesień / na semestr zimowy
– termin złożenia dokumentów do 15 września,
styczeń / na semestr letni
– termin złożenia dokumentów do 15 stycznia.
Rodzaj zajęć:
Indywidualne - w zakresie gry solowej na instrumencie,
Indywidualne - w zakresie gry solowej na instrumencie z udziałem akompaniatora.
Cel studiów stażu:
kształcenie warsztatu wykonawczego i rozwoju osobowości artystycznej.
Kandydaci:
o przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej świadectwo
maturalne, ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie
Wykładowcy:
Klasy gry na instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, obój, klarnet, fagot,
saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, akordeon, harfa, gitara, perkusja - prowadzą pedagodzy,
których nazwiska znajdują się na stronie internetowej UMFC
Wymagane dokumenty: (wg Regulaminu Studiów Podyplomowych i Staży Artystycznych w UMFC)
zarejestrowanie się w systemie uczelnianej Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
podanie o przyjęcia na staż *
kwestionariusz osobowy *
kserokopia świadectwa maturalnego/dyplomu ukończenia studiów (oryginał do okazania);
4 fotografie (wymiar 3 x 4);
kserokopia dowodu osobistego lub paszportu w dwukrotnym powiększeniu (oryginał do
okazania);
CV;
Wymagane dokumenty dla cudzoziemców:
zarejestrowanie się w systemie uczelnianej Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
podanie o przyjęcia na staż*
kwestionariusz osobowy*
dyplom ukończenia polskiej szkoły wyższej lub dyplom ukończenia studiów wyższych za
granicą uznany lub nostryfikowany;
kserokopia paszportu w dwukrotnym powiększeniu (oryginał do okazania);
kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia;
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
obranym kierunku.
Koszt stażu artystycznego:
Polacy
Cudzoziemcy
Akompaniament
Opłata egzaminacyjna:

- 5.300 PLN za 30 godz. lekcyjnych z instrumentu (2 semestry)
- 7.000 PLN za 30 godz. lekcyjnych z instrumentu (2 semestry)
- 2.600 PLN za 15 godz. lekcyjnych (nieobowiązkowy)
- 250 PLN

*strona UMFC – zakładka: Uniwersytet; Akty prawne; Regulamin Studiów Podyplomowych i Staży
Artystycznych (w załącznikach)

Wpłatę należy dokonać na konto nr:
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA 62 1750 0009 0000 0000 1333 6188
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
z dopiskiem: za staż artystyczny w zakresie gry na ............................................
Zgłoszenia kierować na adres:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalny, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Szczegółowe informacje: tel. 22/ 827 72 41 w. 289 / wikatedry@chopin.edu.pl
Opiekę nad stażystami oraz czynności z zakresu rekrutacji i przebiegu stażu dla słuchaczy
koordynuje w Dziale Nauczania UMFC mgr Agnieszka Ciesielska (pokój 405)
Tel. 0048 22 827 72 41 w. 212; 0048 22 826 46 34
E-mail: a.ciesielska@chopin.edu.pl

