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Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego 

dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 

1. Do dnia 16 czerwca 2021 r. należy zarejestrować się w systemie 
rekrutacyjnym pod adresem https://rekrutacja.amuz.gda.pl. Wygenerowany 
podczas aplikacji na studia formularz należy wydrukować, podpisać, 
zeskanować oraz załączyć w indywidualnym folderze kandydata za pomocą 
wygenerowanego w systemie linku. 

2. Do dnia 17 czerwca 2021 r. (decyduje data przelewu na konto Uczelni) 
należy wnieść opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer 
konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię  
i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin 
wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument 
wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji  
z egzaminów wstępnych. 

3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 16 czerwca 2021 r. załączyć  
w indywidualnym folderze kandydata wymagane na poszczególnych 
wydziałach materiały audiowizualne oraz wszelkie inne dokumenty.  

4. Jeśli egzamin odbywa się na terenie Uczelni, kandydat zobowiązany jest 
okazać dowód osobisty oraz dostarczyć odpowiednie zaświadczenie 
lekarskie. 

5. Jeśli egzamin odbywa się w trybie zdalnym, należy odpowiednio wcześniej 
zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi. 

6. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, 
zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do dnia 7 lipca 
2021 r.: 

o poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię świadectwa 
dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia), 

o 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm), 
o poświadczony przez Uczelnię lub notariusza dyplom ukończenia 

studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów 
i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitalach 
dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia). 

7. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 7 lipca 2021 r. 
złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy 
dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia poświadczonej przez Uczelnię 
lub notariusza kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia do 
właściwego Biura Działu Nauczania w terminie do dnia 3 września 2021 r. 
Kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów można 
poświadczyć za zgodność m.in. w Biurach Wydziałowych Komisji 
Rekrutacyjnych, Biurach Działu Nauczania czy Biurze Rektora. 
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