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EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:
- nauczycielska

(studia I stopnia, stacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
(studia II stopnia, stacjonarne,
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI*)

WYBORU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ KANDYDACI
DOKONUJĄ NA ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO.
ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:
- animacja kultury
dla absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunków pokrewnych.
Za kierunki pokrewne uważa się kierunki: dyrygentura,
instrumentalistyka, jazz i muzyka estradowa, kompozycja, teoria muzyki, wokalistyka.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

- nauczycielska

(studia II stopnia, stacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY*)

* W zależności od decyzji MEiN zostanie uruchomiona jedna ze ścieżek
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O Katedrze
Katedra Sztuki Muzycznej (KSM) w swojej działalności koncentruje się nie tylko na dydaktyce – kształceniu przyszłych nauczycieli muzyki oraz edukatorów szeroko rozumianego
muzycznego ruchu amatorskiego – lecz przede wszystkim na intensywnej działalności
artystycznej i koncertowej. Jeżeli lubisz śpiewać lub marzysz o graniu na jakimś instrumencie – fortepianie, gitarze, ﬂecie, skrzypcach, saksofonie czy perkusji – albo chcesz
doskonalić swoje zdolności wokalne, to KSM jest idealnym miejscem, aby móc te pragnienia zrealizować. Naukę gry na instrumencie możesz kontynuować lub rozpocząć od
początku.
Możesz tworzyć własne zespoły muzyki rozrywkowej i występować w tych zespołach na
estradach. KSM zapewnia studentom rozwój oraz późniejszy szeroki wachlarz kompetencji do przyszłej pracy. W ostatnich kilku latach studenci Edukacji Artystycznej mogli brać
udział: w wyjazdach razem z wykładowcami KSM na koncerty zagraniczne: Japonia (Giju
Gakuen College w Tokio), Wielka Brytania (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie),
Irlandia w organizowaniu i przygotowywaniu koncertów w kraju w Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki „Swego nie znacie” w musicalach „Chopin musical” oraz „(Nie)Poważna
Muza”, w warsztatach ze specjalistami w projektach unijnych („Zdobądź K2! Kompetencje
i kwaliﬁkacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku.”).
KSM swoją ofertę edukacyjną kieruje przede wszystkim do młodzieży zamieszkałej
w Słupsku, ale również w mniejszych miejscowościach i wsiach regionu. Młodzież ta
znajduje tu możliwość rozwoju swoich zainteresowań, a także zdobycia zawodu.
Ponadto KSM spełnia ważną rolę kulturotwórczą i popularyzacyjną w środowisku. Misją
Katedry Sztuki Muzycznej jest upowszechnianie kultury i sztuki, muzycznej działalności
i twórczości artystycznej, szczególnie z kręgu kultury wysokiej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej z jej praktycznym wykorzystaniem w działalności artystycznej i społeczno—kulturowej.
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Zostań studentem
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Katedry Sztuki Muzycznej

w 6 krokach
Zaloguj się na stronie rekrutacyjnej
https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja
i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisz wyniki egzaminu maturalnego
(w przypadku kandydatów na studia I stopnia):

Egzamin praktyczny
(w przypadku kandydatów II stopnia):

Wpisz oceny z obrony pracy dyplomowej
(w przypadku kandydatów na studia II stopnia)

NASTĘPNA STRONA

NASTĘPNA STRONA

Dokonaj opłaty
rekrutacyjnej

Złóż komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym:
wydrukowane i podpisane własnoręcznie podanie
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu równorzędnego - oryginał lub odpis do wglądu
(w przypadku kandydatów na studia I stopnia)
kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia – oryginał lub odpis do wglądu
(w przypadku kandydatów na studia II stopnia)
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Wpisz wyniki egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów na studia I stopnia):
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – studia I stopnia
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu praktycznego oraz złożonych wymaganych dokumentów.
Podczas sprawdzianu praktycznego oceniane będą:
- umiejętność gry na wybranym przez siebie instrumencie (dodatkowo na instrumencie klawiszowym) – wykonanie jednego utworu,
punktowana w skali 0 – 10 punktów
- umiejętność śpiewu – wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, punktowana w skali 0 – 10 punktów
- predyspozycje muzyczne (słuch i poczucie rytmu), punktowane w skali 0 – 10 punktów

Egzamin praktyczny (w przypadku kandydatów II stopnia):
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – studia II stopnia
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu praktycznego w zakresie: gry na fortepianie i śpiewu oraz rozmowy na temat zainteresowań muzycznych kandydata, a także na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, przeprowadzonego w formie zdalnej
lub stacjonarnej.
Podczas egzaminu praktycznego oceniane będą następujące umiejętności praktyczne kandydata:
- gra na fortepianie (jeden wybrany utwór na poziomie osiągniętych efektów uczenia się w zakresie przedmiotu fortepian – studia pierwszego stopnia)
- gra na dowolnym instrumencie (jeden utwór wybrany przez kandydata)
- śpiew (dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden z akompaniamentem), dyrygowanie utworu z repertuaru wybranego przez komisję
Predyspozycje muzyczne:
- słuch muzyczny - śpiewanie z taktowaniem wybranego przez komisję ćwiczenia solfeżowego
- poczucie rytmu i sprawności rytmicznej – odczytywanie wybranego przez komisję ćwiczenia rytmicznego
Ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne dostępne są na stronie katedry w zakładce REKRUTACJA. Za każdą z czterech umiejętności kandydat może zdobyć
maksymalnie 5 punktów. Aby zdać, kandydat powinien uzyskać co najmniej 12 punktów, nie mniej niż 3 punkty za każdą umiejętność.
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Informacje

Punkt rekrutacyjny

ul. Partyzantów 27

Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: + 48 59 84 27 168

76-200 Słupsk, pok. 202 - I piętro

e-mail: katedrasztukimuzycznej@apsl.edu.pl
tel. (fax) +48 59 84 05 950
kom. +48 607 927 430

Odwiedź naszą
stronę www

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
Adres do korespondencji:
Akademia Pomorska w Słupsku

Sprawdź nas
na Facebook

REKRUTACJA
ul. Arciszewskiego 22 A
76-200 Słupsk
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