Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Wokalno-Aktorski
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
INFORMACJA o stażach artystycznych prowadzonych na Wydziale Wokalno-Aktorskim w roku akademickim 2017/2018
Rekrutacja:

wrzesień / na semestr zimowy – termin złożenia dokumentów do 15 września,
luty / na semestr letni – termin złożenia dokumentów do 20 lutego.

Rodzaj zajęć:

indywidualne – w zakresie śpiewu solowego

Cel stażu:

rozwój kompetencji wokalnych w wybranym obszarze specjalizacji lub trening ukierunkowany na
przygotowanie stażysty do egzaminu na wybrane studia wokalne

Kandydaci:

o przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej maturę lub ukończone
jednolite studia magisterskie, studia pierwszego lub drugiego stopnia.
Wykładowcy: Klasy śpiewu solowego prowadzą: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska,
Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Izabela Kłosińska, Włodzimierz
Zalewski, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska.
Adiunkci w klasach wokalnych: Jolanta Janucik, Eugenia Rozlach, Dorota Radomska, Artur Stefanowicz,
Robert Gierlach, Małgorzata Kubala, Magdalena Idzik
Asystenci w klasach wokalnych: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Ye Young-Sohn, Kim Ae-Ran.
Pedagodzy współpracujący z Wydziałem: Gaosheng Duan, Erni Deng, Edyta Krzemień, Anna GigielBiedka, Kaja Mianowana, Marcin Wortmann.

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

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

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

nostryfikowany, świadectwo maturalne.

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

Egzamin kwalifikacyjny na staż od semestru letniego odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. Uwaga: zmiana terminu - 28 lutego 2018 r.
Program obejmuje dwa dowolne utwory z akompaniamentem.
Do dnia 20 lutego 2018 r. prosimy o dostarczenie programu oraz nut utworów wykonywanych na egzaminie ( nuty dla
akompaniatora) .

Opłata egzaminacyjna: 250 PLN
Wpłaty należy dokonać na konto nr:
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.............
Zgłoszenia kierować na adres:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Wokalno-Aktorski
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Szczegółowe informacje : tel. 22/ 827 72 41 wewn. 222 / 249
w4@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

