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Badanie kompetencji i predyspozycji muzycznych  

Kandydatów na kierunek  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

- rekrutacja 2020/2021 

 

Ze względu na ograniczenia epidemiczne, badanie predyspozycji muzycznych Kandydatów na 

kierunek EASM studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, odbędzie się w trybie zdalnym. 

REKRUTACJA KROK PO KROKU: 

1. ZAREJESTRUJ SIĘ w systemie UAM zgodnie z procedurą: 

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow 

 

2. NAGRAJ I PRZEŚLIJ DOKUMENTACJĘ za pomocą WeTransfer na adres: 

rekrutacja.muzyka@amu.edu.pl 

 

− załącznik nr 1 – podpisane i zeskanowane OŚWIADCZENIE, 

− załącznik nr 2 – nagranie audiowizualne ok. 3 minutowej wypowiedzi, dotyczącej 

doświadczeń muzycznych/artystycznych oraz motywacji podjęcia studiów na 

kierunku EASM, 

− załącznik nr 3 – nagranie audiowizualne piosenki lub pieśni wykonanej a cappella 

lub z towarzyszeniem instrumentu, 

− załącznik nr 4 – nagranie audiowizualne utworu zagranego na instrumencie 

klawiszowym, 

− załącznik nr 5 (niewymagany) – nagranie audiowizualne utworu zagranego na 

dowolnym instrumencie. 

Każdy załącznik powinien być ponumerowany, opisany imieniem i nazwiskiem Kandydata. 
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WAŻNE TERMINY: 

STUDIA STACJONARNE I st. EASM 

Rejestracja z opłatą 01.06.2020 – 18.08.2020 

Przesłanie nagrań na adres 

rekrutacja.muzyka@amu.edu.pl 
do 18.08.2020 

Data ogłoszenia wyników 21.08.2020 

Składanie dokumentów 21.08.2020-28.08.2020 

 

STUDIA NIESTACJONARNE I st. EASM 

Rejestracja z opłatą  01. 06. 2020 – 10.09.2020 

Przesłanie nagrań na adres 

rekrutacja.muzyka@amu.edu.pl 
do 10.09.2020 

Data ogłoszenia wyników 14.09.2020 

Składanie dokumentów 14.09.2020-18.09.2020 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ NAGRANIE: 

− sprawdź, czy nagranie jest czytelne i odpowiednio oświetlone, a cała sylwetka 

widoczna, 

− ustaw kamerę tak, by widoczny był także aparat gry, 

− możesz wykorzystać smartfon, tablet, aparat etc., 

− materiał video powinien posiadać minimalną rozdzielczość (720p, minimum 

25kl/sek., najlepiej w formacie mp4 lub mov do odtworzenia w Windows 

Media Player), 

− montaż i edycja nagrań w ciągu trwania prezentacji poszczególnych 

komponentów egzaminu (załączników) są niedozwolone, 

− pliki (w sumie) nie powinny być większe niż 1GB  

Za jakość nagrań odpowiada Kandydat, w przypadku problemów z plikami Komisja zastrzega 

sobie prawo do kontaktu z Kandydatem. 

KONTAKT: 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: +48 61 829 64 37   rekrutacja.muzyka@amu.edu.pl 

 

Strony www: 

https://wpa.amu.edu.pl/dla-kandydata/oferta/kierunek-edukacja-artystyczna-w-

zakresie-sztuki-muzycznej 

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow 
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