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Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów ogłasza: 

 

otwarcie Podyplomowych Studiów Strojenia i Regulacji Fortepianu. 

 

Studia te mają na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie budowy, funkcjonowania, 

strojenia i regulacji fortepianu oraz zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia 

własnej firmy stroicielskiej.  

Szczególny nacisk położony jest na świadome połączenie podstawowych umiejętności 

pianistycznych (operowanie różnorodnym dźwiękiem w zależności od stylistyki utworu) z przygotowaniem 

instrumentu do wykonania konkretnego repertuaru. 

Studia podyplomowe będą trwały 4 semestry. Przewidziana jest duża liczba ćwiczeń ze strojenia,  

a zajęcia prowadzić będzie znany i ceniony fachowiec w tej dziedzinie mgr Jarosław Bednarski (technik 

koncertowy z ramienia firmy Steinway&Sons podczas ostatniego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie). 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi posiadać dyplom uczelni muzycznej (co 

najmniej stopień licencjata w dowolnej dziedzinie muzycznej), umiejętność gry na fortepianie (ocenie 

podlegać będzie w pierwszej kolejności wrażliwość na dźwięk i jego barwę, a nie biegłość techniczna), 

dobry słuch muzyczny oraz zdolności manualne.  

 

Egzamin wstępny odbędzie się 23 września 2016 r. o godz. 14.00 w UMFC i obejmuje: 

- wykonanie na fortepianie dowolnego programu składającego się z dwóch krótkich, zróżnicowanych 

stylistycznie utworów(czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut), 

- rozmowę kwalifikacyjną połączoną z badaniem zdolności słuchowych i manualnych 

 

Termin składania wniosków o przyjęcie na studia mija z dniem 9 września 2016 r. 

Należy złożyć następujące dokumenty: 

- kopia dyplomu studiów licencjackich/magisterskich(oryginał do wglądu); 

- kserokopia dowodu osobistego (2x powiększona); 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy(zał. 13 do Regulaminu studiów podyplomowych i staży 

artystycznych); 

- kwestionariusz osobowy (zał. 14 do Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznych); 

- 4 zdjęcia; 

- życiorys; 

- potwierdzenie opłaty za egzamin wstępny (250 zł). 



62 1750 0009 0000 0000 1333 6188 Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,  

ul. Okólnik 2,  

00-368 Warszawa; 

Tytuł przelewu: Podyplomowe Studia Strojenia Fortepianu 

 

W zależności od liczby studentów opłata za studia wyniesie od 2300 złotych do 2900 złotych za semestr 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/kierunki-studiow#studia%20podyplomowe 

 

 

Jednostka prowadząca:  

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa  

Tel. +48 22 827 72 41 wew. 318 

Kierownik Studiów: dr hab. Maria Gabryś 

e-mail: malugabrys@gmail.com 

 

http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/kierunki-studiow#studia%20podyplomowe

