
Przedmioty do wyboru organizowane  
na Wydziale Instrumentalnym w roku 2016/2017 

  
Improwizacja rytmiczna – dla perkusistów na III roku studiów licencjackich; 
15 godz., 1ECTS/semestr, pedagog: mgr Tomasz Sowiński 
 
Improwizacja melodyczna – dla perkusistów na I roku studiów magisterskich; 
15 godz., 1 ECTS/semestr, pedagog: dr Jan Freicher 
 
Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej – 30 godz. w semestrze/2 ECTS; 
proszę zgłaszać się jako zespół – od tria wzwyż (indywidualne zgłoszenia nie będą 
przyjmowane!), pedagodzy Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Współczesnej 
 
Liryka wokalna XX i XXI wieku – propozycja dla pianistów, dr hab. Piotr Nowicki 
 
Współczesna partytura – 15 godzin w semestrze/1 ECTS, pedagog: ad. dr Małgorzata 
Walentynowicz 
 
Kultury muzyczne świata, 1 semestr – 2 ECTS, wykładowca: dr hab. Violetta Kostka, prof. 
AM 
 
Dydaktyka zespołu kameralnego – 2x30 godzin w semestrze/ 2x2 ECTS; 
Pedagog: dr hab. Paweł Kukliński, prof. AM 
 
Podstawy aranżacji – 2x30 godzin w semestrze/ 2 x2 ECTS 
Pedagog: mgr Tadeusz Dixa 
 
Podstawy dyrygowania – 2x30 godzin w semestrze/ 2 x2 ECTS 
Przedmiot trwa dwa semestry, grupy 5-osobowe z pianistą do czytania partytur 
Pedagog: dr Sylwia Janiak-Kobylińska 
 
Orkiestra symfoniczna/Orkiestra kameralna (dla II roku studiów mgr) – 90 godzin  
w semestrze/4 ECTS 
 
Orkiestra „Pro Musica Nova”, 60 godz. w semestrze/2 ECTS 
mgr Szymon Morus 
 
Chór uczelniany/Chór kameralny (dla II roku studiów mgr) – 60 godzin w semestrze 
/3 ECTS 
 
Akademicki Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych – 30 godz. w semestrze/2 ECTS 
prowadzący: wykł. Tadeusz Kassak 
 
Studia orkiestrowe (dla II roku mgr) – pod warunkiem zebrania grupy 5-osobowej, 30 godz., 
2 ECTS 
 
Relaksacja i praca z ciałem dla muzyków, 15 godz. w semestrze, 1 ECTS, 
pedagog: mgr Maja Wiśniewska 
 
Praktyka wykonawcza muzyki dawnej – repertuar barokowy z klawesynem, 15 godz.,  
1 ECTS, pedagog: dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM 
 
W-F, 30 godz. w semestrze/1 ECTS 
prof. dr hab. Krzysztof Prusik 
Zespół Pieśni i Tańca „Gdańsk” – 60 godz. w semestrze/3 ECTS 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Gdańskim Archipelagu Kultury, ul. Gościnna 9 
 
 



Pisemne deklaracje proszę składać do dnia 10.07.2016 w p. 210  
lub drogą mailową. 
 
 

UWAGA! Ponadto można dołączyć do organizowanych przez pozostałe 
wydziały Akademii przedmiotów zbiorowych/grupowych po 
uzyskaniu zgody wykładowcy na dopisanie do grupy w terminie do 
8.10.2016.  
 Po tej dacie nie będzie możliwe dopisanie bądź skreślenie z listy studentów 
danego przedmiotu. 
 Dziekan 
 


