
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  
Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów 
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa  
 
 

INFORMACJA  
o stażach artystycznych prowadzonych na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów 

 
 
Terminy rekrutacji: wrzesień / na semestr zimowy – termin złożenia dokumentów do 15 września, 
   styczeń /    na semestr letni       – termin złożenia dokumentów do 31 stycznia. 
 
Rodzaj zajęć:  indywidualne  w zakresie gry solowej na instrumencie / fortepian, klawesyn, 

organy, 
       indywidualne  w zakresie kameralistyki fortepianowej 
 
Cel studiów stażu: intensywny rozwój warsztatu wykonawczego 
 
Kandydaci:  o przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej 

maturę  
 
 
Wymagane dokumenty (wg Regulaminu staży artystycznych w UMFC):  

1. podanie o przyjęcie na staż wygenerowane ze strony internetowej 
2. kwestionariusz osobowy wygenerowany ze strony internetowej 
3. kserokopia świadectwa maturalnego/dyplomu ukończenia studiów (oryginał do okazania) 
4. 4 fotografie (wymiar 3 x 4),  
5. CV 
6. nagranie wideo własnego wykonania (40 min.), (DVD lub link w internecie, np. na Youtube), które należy  

dostarczyć na adres e-mail: w2@chopin.edu.pl do UMFC wraz z dokumentami 
 

 
Wymagane dokumenty od cudzoziemców: 

1. podanie o przyjęcie na staż wygenerowane ze strony internetowej 
2. kwestionariusz osobowy wygenerowany ze strony internetowej 
3. dyplom ukończenia polskiej szkoły wyższej lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub 

nostryfikowany, świadectwo maturalne. 
4. CV, 
5. 4 fotografie (wymiar 3 X 4 cm) 
6. 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, 

7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie 
kształcenia, 

8. Wniosek w sprawie odbywania stażu we wskazanym języku obcym 
9. Poświadczona kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP 

 
 
Koszt stażu artystycznego:  informacja w aktualnym cenniku UMFC 
    (http://www.chopin.edu.pl/pl/uniwersytet/akty-prawne) 
 
Opłata egzaminacyjna: 250 PLN 
 
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.    
62 1750 0009 0000 0000 1333 6188   

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa 
z dopiskiem: staż artystyczny w zakresie gry na .................................., 
lub staż artystyczny w zakresie  kameralistyki fortepianowej 
 
 
Zgłoszenia kierować na adres:     Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa  
POKÓJ 310 
 

mailto:w2@chopin.edu.pl


Szczegółowe informacje:  tel. 22/ 827 72 41 w.262 / w2@chopin.edu.pl  
 
Opiekę nad stażystami w  Warszawie  oraz czynności z zakresu rekrutacji i przebiegu stażu dla słuchaczy  koordynuje 
Dział Nauczania:  

mgr inż. Renata Wojtkiewicz, pokój 310 
tel. 0048 22 827-72-41 w. 248 
e-mail: renata.wojtkiewicz@chopin.edu.pl 
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