
Rok II Rok III 
licencjat licencjat Rok I mgr Rok II mgr

9:00-10:30 Dydaktyka przedmiotowa - skrzypce, altówki, 
dr hab. A.Kacprzak prof. AM Senat czerwony budynek

9:30 -11:00 Analiza dzieła muzycznego, ad. dr hab 
E.Frołowicz gr.II, altówka, wiolonczela, kontrabas, 
akordeon, gitara, sala 218 żółty budynek                                                                       

12:00-13:30 Dydaktyka zespołu kameralnego, ad. dr 
D.Glapiak, s.220 żóły budynek  – do wyboru                      

12:00-13:30 Dydaktyka zespołu kameralnego, ad. dr 
D.Glapiak, s.220 żóły budynek – do wyboru                      

10:00-11:30 Estetyka, dr hab A.Chęćka-Gotkowicz s.314 
żółty budynek

11:15 - 12:45 Analiza dzieła muzycznego, ad. dr hab 
E.Frołowicz gr. III, instrumenty dęte, s. 218, żółty budynek        

10:15-11:45 Kultury muzyczne świata, dr hab. V. Kostka, 
prof. AM, s. 213 żółty budynek – do wyboru

13:00-14:30 Analiza dzieła muzycznego, ad. dr hab. 
E.Frołowicz, gr. III instrumenty dęte, s.218 żółty budynek

14:00-14:45 Studia orkiestrowe, skrzypce gr.I, dr hab. 
R.Kwiatkowski, s.203 czerwony budynek

11.50-12.35 Literatura Specjalistyczna - fortepian, dr hab. 
P.Rydel, s.417 czerwony budynek

12:00-13:30 Dydaktyka zespołu kameralnego, ad. dr 
D.Glapiak, s.220 żóły budynek  – do wyboru                       

15:00-16:30 Chór,  prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg , Aula/Senat czerwony 
budynek

14:45-15:30  Studia orkiestrowe, skrzypce gr.II, dr hab. 
R.Kwiatkowski, s.203 czerwony budynek

15:00-16:30 Chór, prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg , Aula/Senat czerwony 
budynek

15:00 - 16:30 Chór, prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg , Aula/Senat czerwony 
budynek 

18:30-21:30 Chór kameralny,  as. dr B.Połom – 314 żółty 
budynek/Senat czerwony budynek

15:00-16:30 Chór, prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg, Aula/Senat czerwony 
budynek

15:30-16:15 Studia orkiestrowe, skrzypce gr.I, dr hab. 
R.Kwiatkowski, s.203 czerwony budynek

18:30-21:30 Chór kameralny,  as dr B.Połom - 314 żółty 
budynek/Senat czerwony budynek

16:15-17:00  Studia orkiestrowe, skrzypce gr.II, dr hab. 
R.Kwiatkowski; s.203 czerwony budynek

18:30-21:30 Chór kameralny, as. dr B.Połom – 314 żółty 
budynek/Senat czerwony budynek

18:30-21:30 Chór kameralny,  as dr B.Połom - 314 żółty 
budynek/Senat czerwony budynek

19:15-20:00 WF - ćwiczenia w terenie, siłownia

19:50-21:20 Orkiestra „Pro Musica Nova”, dr Szymon 
Morus, S2 żółty budynek – do wyboru

19:50-21:20 Orkiestra „Pro Musica Nova”, dr Szymon 
Morus, S2 żółty budynek – do wyboru

19:50-21:20 Orkiestra „Pro Musica Nova”, dr Szymon 
Morus, S2 żółty budynek  – do wyboru

19:50-21:20 Orkiestra „Pro Musica Nova”, dr Szymon 
Morus, S2 żółty budynek –  do wyboru

20:45-22:15 WF - piłka nożna

9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek

9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek

9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek

9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek

9:45-11:15 Podstawy dyrygowania gr. I , as. dr. S.Janiak-
Kobylińska, s. 211 żółty budynek  – do wyboru

10:00-11:30 Budowa, konserwacja i strojenie 
instrumentów -fortepian, mgr T.Walczak, salon 
fortepianów  - II SEMESTR

12:30-14:00 Dydaktyka przedmiotowa - fortepian, dr hab. 
E. Pasierowska-Kołodziej prof. AM s. 204 czerwony 
budynek  - II SEMESTR

10:45-12:15 Dydaktyka przedmiotowa - fortepian, dr hab. 
E. Pasierowska-Kołodziej, prof. AM s. 204 czerwony 
budynek

 

11:15-12:45 KS, gr. IV instr. dęte, dr hab. A.Kozłowska-
Lewna prof. AM, s. 208 żółty budynek

9:45-11:15 Podstawy dyrygowania gr. I , as. dr. S.Janiak-
Kobylińska, s. 211 żółty budynek – do wyboru

12:15-13:45 Ćwiczenia harmoniczne, fortepian, klawesyn; 
st. wykł. mgr B.Kotłowska, s.220  żółty budynek

11:30-13:00 Podstawy aranżacji, gr. I, as. mgr T. Dixa, s. 
219 żółty budynek – do wyboru

10:00-11:30 Budowa,konserwacja i strojenie 
instrumentów - fortepian, mgr T.Walczak, salon 
fortepianów - I SEMESTR

12:30-14:00 Dydaktyka przedmiotowa -fortepian, dr hab. 
E. Pasierowska-Kołodziej, prof. AM s. 204 czerwony 
budynek - do wyboru - I SEMESTR

11:30-13:00 Podstawy aranżacji, gr. I, as. mgr T. Dixa, s. 
219 żółty budynek – do wyboru

14:00-17:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab Z.Rychert, 
Sala koncertowa, żółty budynek

14:00-17:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab. 
Z.Rychert, Sala koncertowa, żółty budynek

14:00-17:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab. 
Z.Rychert, Sala koncertowa, żółty budynek  14:00-17:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab. 

Z.Rychert, Sala koncertowa, żółty budynek

17:30-18:15 Budowa konserwacja i strojenie instrumentu - 
smyczki, mgr J. Sikorski, pracownia lutnicza - II SEMESTR

17:30-18:15 Budowa konserwacja i strojenie instrumentu, 
smyczki, mgr J. Sikorski, pracownia lutnicza - I SEMESTR

18:00-19:30 Akademicki Zaspół Instrumentów Dętych 
Blaszanych, wykł. mgr T.Kassak, Senat czerwony budynek  - 
do wyboru

18:00-19:30 Akademicki Zaspół Instrumentów Dętych 
Blaszanych, wykł. mgr T.Kassak, Senat czerwony budynek - 
do wyboru

18:00-19:30 Akademicki Zaspół Instrumentów Dętych 
Blaszanych, wykł. mgr T.Kassak, Senat, czerwony budynek - 
do wyboru

18:00-19:30 Akademicki Zaspół Instrumentów Dętych 
Blaszanych, wykł. mgr T.Kassak, Senat, czerwony budynek  - 
do wyboru

18:00-19:30 Akademicki Zaspół Instrumentów Dętych 
Blaszanych, wykł. mgr T.Kassak, Senat, czerwony budynek  - 
do wyboru

                 

18:30-20:00 WF, ćwiczenia w terenie/siłownia

20:00-21:30 WF, koszykówka 20:00-21:30  Podstawy dyrygowania gr. II , as. dr. S.Janiak-
Kobylińska, s. 208 żółty budynek  – do wyboru

20:00-21:30  Podstawy dyrygowania gr. II , as. dr. S.Janiak-
Kobylińska, s. 208 żółty budynek –  do wyboru

9:00-10:30 Chór, prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg, Aula/Senat czerwony 
budynek 

9:00-10:30 KS gr. II smyczki górne, dr hab. A.Kozłowska-
Lewna prof. AM, s.208 żółty budynek

9:00-10:30 Chór, prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg, Aula/Senat czerwony 
budynek 

10:40-12:10 - KS gr. III, smyczki dolne i perkusja, dr hab. 
A.Kozłowska-Lewna prof. AM, s.208 żółty budynek

9:00-10:30 Chór, prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg, Aula/Senat czerwony 
budynek 

9:00-10:30 Chór, prof. dr hab. M.Tomczak, mgr 
W.Batarowska, mgr B. Śnieg , Aula/Senat czerwony 
budynek  

13:30-15:00 Metodologia pisania pracy naukowej, st. 
wykł. mgr B.Kotłowska, s. 314 żółty budynek - II SEMESTR

12:45-14:15 Analiza dzieła muzycznego gr. I, fortepian, 
skrzypce, klawesyn, dr T. Błaszkiewicz prof. nadzw.; s. 220 
żółty budynek

10:45-12:15 KS gr. I fortepian, organy, akordeon, as. mgr 
A.Krawczyk, s. 207 żółty budynek

10:45-12:15 Kontrapunkt z fugą, klawesyn, as. mgr T.Dixa, 
s. 219 żółty budynek

15:10-16:40 Historia form i stylów, dr hab. D. Popinigis 
prof. AM, s.213 żółty budynek  - I SEMESTR

12:20-13:50 KS, gr. III, smyczki dolne i perkusja, dr hab. 
A.Kozłowska-Lewna prof. AM, s.208 żółty budynek

14:25-15-55 Podstawy aranżacji, gr. II, as. mgr T. Dixa, s. 
219 żółty budynek  – do wyboru

16:45-18:15 Wybrane zagadnienia muzyki dawnej, dr. 
M.Wiśniewska, s. 213 żółty budynek  - I SEMESTR

12:30-14:00 Analiza dzieła muzycznego, gr.I fortepian, 
skrzypce, dr hab. R.Skupin prof. AM, s.213 żółty budynek

14:30-15:15 Studia orkiestrowe - wiolonczela, dr hab. 
B.Goliński, s. 203, czerwony budynek

12:30-14:00 Kontrapunkt z fugą, organy, klawesyn, as. mgr 
T.Dixa, s. 219 żółty budynek

15:20-16:05 Studia orkiestrowe - wiolonczela, dr hab. 
B.Goliński, s. 203, czerwony budynek

15:10-16:40 Analiza dzieła muzycznego, gr. II, altówka, 
wiolonczela, kontrabas, akordeon, gitara, organy, st. wykł. 
mgr B.Kotłowska, s.218  żółty budynek

16:45-18:15 Historia Sztuki dr J. Bielak, s.314 żółty 
budynek

18:30-19:15 Relaksacja i praca z ciałem – fortepian, gitara - 
dr. M.Wiśniewska, s.320 żółty budynek-  I SEMESTR

8:00-9:30 Lektoraty,s. 218, 219, 220 żółty budynek 9:00-10:30 Historia muzyki z literaturą, dr J.Woźniak, 
s.213 żółty budynek

8:15-9:45 Pedagogika ogólna, dr M.Brodnicki,s. 314 żółty 
budynek - I SEMESTR

9:50-10:35 Pedagogika II etapu edukacyjnego i szkół 
ponadpodstawowych dr M. Brodnicki, s. 314 żółty budynek  - 
II SEMESTR

 19:40-20:25 Relaksacja i praca z ciałem, gr. I dr. 
M.Wiśniewska, s.319 żółty budynek  - do wyboru - 
SEMESTR

10:40-11.25 Podstawy dydaktyki, dr M.Brodnicki, s. 213 
żółty

8:15-9:45 Pedagogika I i II etapu edukacyjnego, dr 
M.Brodnicki, s. 314 żółty budynek – II SEMESTR           

15:00-18:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab. 
Z.Rychert, Sala koncertowa, żółty budynek

9:40-11:10 Lektoraty,s. 218, 219, 220 żółty budynek 11:40-13:10 Lektoraty, s. 218,219,220 żółty budynek  
20:30-21:15 Relaksacja i praca z ciałem, gr. II dr. 
M.Wiśniewska, s.319 żółty budynek  - do wyboru - 
SEMESTR

13:20-14:50 Lektoraty, s. 218,219,220 żółty budynek

11:30-13:00 Filozofia, dr. D. Stankiewicz, s.213 żółty 
budynek

15:00-18:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab Z.Rychert, 
Sala koncertowa, żółty budynek                             

19:40-20:25 Relaksacja i praca z ciałem, gr. I dr. 
M.Wiśniewska, s.319 żółty budynek   - do wyboru - I 
SEMESTR

13:05-14:35 KS gr. II, smyczki górne, prof. dr hab 
A.Kowalska-Pińczak, s. 208 żółty budynek

15:00-18:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab. 
Z.Rychert, Sala koncertowa, żółty budynek

14:45-16:15 KS gr. I fortepian, organy, akordeon, prof. dr 
hab A.Kowalska-Pińczak,s. 208 żółty budynek

20:30-21:15 Relaksacja i praca z ciałem, gr. II dr. 
M.Wiśniewska, s.319 żółty budynek   - do wyboru - I 
SEMESTR

15:00-18:00 Orkiestra symfoniczna, prof. dr hab Z.Rychert, 
Sala koncertowa, żółty budynek

19:10-20:40 Komunikacja społeczna i organizacja imprez, 
prof. dr hab. A.Janosz, s. 314 żółty budynek  – do wyboru

19:10-20:40 Komunikacja społeczna i organizacja imprez, 
prof. dr hab. A.Janosz, s. 314 żółty budynek  – do wyboru

21:10-22:20 WF pływalnia

9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek                                                           

10:00-11:30 Psychologia ogólna, mgr E.Ludkiewicz,s.314 
żółty budynek - I SEMESTR

9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
10:00-11:30 Psychologia I i II etapu edukacyjnego, mgr 
E.Ludkiewicz,s.314 żółty budynek  - II SEMESTR  

9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek

13:30-15:00 Propedeutyka muzyki współczesnej, ad. dr 
hab. P. Nowicki, s.314 żółty budynek -  do wyboru

13:30-15:00 Propedeutyka muzyki współczesnej, ad. dr 
hab. P. Nowicki, s.314 żółty budynek 

                                                                                                                                                                                                                                                
11:30-13:00 Historia form i stylów, dr hab. V.Kostka prof. 
AM, s.213 żółty budynek  - II SEMESTR

13:15-14:45 Historia muzyki z literaturą, dr hab. V.Kostka 
prof. AM, s.213 żółty budynek

19:30-20:15 Psychologia II etapu edukacyjnego i szkół 
ponadpodstawowych, mgr E.Ludkiewicz, s. 314 żółty 
budynek  - I SEMESTR

15:00-15:45 Emisja głosu, dr hab M.Klimek, s. 314 żółty 
budynek

19:00-21:15 Prawo autorskie, (16.02.2018, 23.03.2018) 
mec. A.Sienkiewicz, Aula, czerwony budynek

19:00-20:30 Prawo autorskie,(13.04.2018, 11.05.2018, 
25.05.2018)  mec. A.Sienkiewicz, Aula, czerwony budynek
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10:00-10:45 Literatura Specjalistyczna - fortepian, dr hab. 
P.Rydel, s.417 czerwony budynek
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9:00-13:00 Orkiestra kameralna, dr hab. A. Kacprzak, prof. 
AM, Aula, czerwony budynek
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a  14:25-15:55 Podstawy aranżacji, gr. II, as. mgr T. Dixa, s. 
219 żółty budynek  – do wyboru
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