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Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej 
Dziekan: dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM 
marcin.wolniewski@amuz.lodz.pl 

 

Instytut Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury 
Kierownik Instytutu: dr hab. Olga Hans, prof. AM 
olga.hans@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: KOMPOZYCJA, KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ 
studia I stopnia 
kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 

imię i nazwisko pedagoga zakres egzaminu 
wstępnego e-mail 

prof. Sławomir Kaczorowski kompozycja slawomir.kaczorowski@amuz.lodz.pl 

dr hab. Olga Hans, prof. AM kompozycja olga.hans@amuz.lodz.pl 

dr hab. Krzysztof Grzeszczak, 
prof. AM kompozycja, harmonia krzysztof.grzeszczak@amuz.lodz.pl 

dr hab. Artur Zagajewski, prof. 
AM kompozycja konsultacje@amuz.lodz.pl 

mgr Halina Dulikowska kształcenie słuchu konsultacje@amuz.lodz.pl 
dr hab. Ewa Kowalska-Zając, 
prof. AM 

formy muzyczne i literatura 
muzyczna ekow-zaj@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: KOMPOZYCJA, KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ 
studia II stopnia 
kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 

imię i nazwisko pedagoga zakres egzaminu 
wstępnego e-mail 

prof. Sławomir Kaczorowski kompozycja slawomir.kaczorowski@amuz.lodz.pl 
dr hab. Artur Zagajewski, prof. 
AM kompozycja konsultacje@amuz.lodz.pl 

dr hab. Olga Hans, prof. AM kompozycja, egzamin z 
zakresu teorii muzyki olga.hans@amuz.lodz.pl 

dr hab. Ewa Kowalska-Zając, 
prof. AM 

egzamin z zakresu teorii 
muzyki ekow-zaj@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: TEORIA MUZYKI 
studia I stopnia 
kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 

imię i nazwisko pedagoga zakres egzaminu 
wstępnego e-mail 

mgr Halina Dulikowska kształcenie słuchu konsultacje@amuz.lodz.pl 
dr hab. Krzysztof Grzeszczak, 
prof. AM harmonia krzysztof.grzeszczak@amuz.lodz.pl 

dr hab. Ewa Kowalska_Zając, 
prof. AM 

formy muzyczne i literatura 
muzyczna ekow-zaj@amuz.lodz.pl 



SPECJALNOŚĆ: TEORIA MUZYKI 
studia II stopnia 
kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 

imię i nazwisko pedagoga zakres egzaminu 
wstępnego e-mail 

dr hab. Olga Hans, prof. AM egzamin z zakresu teorii 
muzyki olga.hans@amuz.lodz.pl 

dr hab. Ewa Kowalska-Zając, 
prof. AM 

egzamin z zakresu teorii 
muzyki ekow-zaj@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: DYRYGENTURA SYMFONICZNA, DYRYGENTURA CHÓRALNA 
studia I stopnia 
kierunek: Dyrygentura 
imię i nazwisko pedagoga zakres egzaminu wstępnego e-mail 
dr hab. Marcin Wolniewski, prof. 
AM dyrygentura marcin.wolniewski@amuz.lodz.pl 

mgr Halina Dulikowska kształcenie słuchu konsultacje@amuz.lodz.pl 
dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. 
AM harmonia krzysztof.grzeszczak@amuz.lodz.pl 

dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. 
AM 

formy muzyczne i literatura 
muzyczna ekow-zaj@amuz.lodz.pl 

dr Ewa Kaczmarek-Lewera fortepian ewa.kaczmarek-
lewera@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA, DYRYGENTURA CHÓRALNA 
studia II stopnia 
kierunek: Dyrygentura 
imię i nazwisko pedagoga zakres egzaminu wstępnego e-mail 
dr hab. Marcin Wolniewski, prof. 
AM dyrygentura marcin.wolniewski@amuz.lodz.pl 

dr hab. Olga Hans, prof. AM egzamin z zakresu teorii muzyki olga.hans@amuz.lodz.pl 
dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. 
AM egzamin z zakresu teorii muzyki ekow-zaj@amuz.lodz.pl 

 
 

Instytut Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej 
Kierownik Instytutu: dr Barbara Dominiak 
barbara.dominiak@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: RYTMIKA 
studia I stopnia 
kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 

imię i nazwisko 
pedagoga specjalność zakres egzaminu 

wstępnego e-mail 

dr Barbara Dominiak 

Rytmika 

kształcenie słuchu 
 barbara.dominiak@amuz.lodz.pl 

mgr Aneta Skrzypczak 
rytmika (bez 
punktu nr 3) 
 

aneta.skrzypczak@amuz.lodz.pl 

mgr Joanna Wolańska 
rytmika (punkt nr 
3) 
 

 joanna.wolanska@amuz.lodz.pl 

dr Ewa Kaczmarek-
Lewera fortepian ewa.kaczmarek-

lewera@amuz.lodz.pl 



SPECJALNOŚĆ: RYTMIKA W EDUKACJI I PROFILAKTYCE ZDROWIA 
studia II stopnia 
kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 
imię i nazwisko 
pedagoga specjalność zakres egzaminu 

wstępnego e-mail 

dr hab. Ewa Wojtyga, 
prof. AM Rytmika w 

edukacji i 
profilaktyce 
zdrowia  

rytmika 
 ewa.wojtyga@amuz.lodz.pl 

dr Magdalena Owczarek 
improwizacja 
fortepianowa  
 

magdalena.owczarek@amuz.lodz.
pl 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 
studia I stopnia 
imię i nazwisko 
pedagoga specjalność zakres egzaminu 

wstępnego e-mail 

dr hab. Barbara 
Sobolczyk, prof. AM 

Edukacja 
artystyczna w 
zakresie 
sztuki 
muzycznej 

badanie 
predyspozycji 
manualnych 
i głosowych 
(dyrygowanie i 
emisja głosu) 

barbara.sobolczyk@amuz.lodz.pl 

dr hab. Dawid Ber, prof. 
AM 

badanie 
predyspozycji 
manualnych 
i głosowych 
(dyrygowanie i 
emisja głosu) 
kształcenie słuchu 

dawid.ber@amuz.lodz.pl 

dr Tomasz Szczepanik harmonia tomasz.szczepanik@amuz.lodz.pl 
 

mgr Marek Czmochowski fortepian marek.czmochowski@amuz.lodz.
pl 

SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA 
studia II stopnia 
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej 

imię i nazwisko 
pedagoga specjalność zakres egzaminu 

wstępnego e-mail 

dr hab. Dawid Ber, prof. 
AM Edukacja i 

animacja 
muzyczna 

dyrygowanie 
emisja głosu dawid.ber@amuz.lodz.pl 

dr hab. Barbara 
Sobolczyk, prof. AM dyrygowanie barbara.sobolczyk@amuz.lodz.pl 

KIERUNEK: MUZYKOTERAPIA 
studia I stopnia 

imię i nazwisko 
pedagoga specjalność zakres egzaminu 

wstępnego e-mail 

Stella Kaczmarek Muzykoterapia rozmowa 
kwalifikacyjna stella.kaczmarek@amuz.lodz.pl 

 
 

Instytut Mediów i Produkcji Muzycznej 
Kierownik instytutu: mgr Aleksandra Bęben 
abeben@amuz.lodz.pl 



 
SPECJALNOŚĆ: MUZYKA W MEDIACH 
studia I i II stopnia 
kierunek: Muzyka w Mediach i Produkcja Muzyczna 
imię i nazwisko pedagoga Zakres egzaminu wstępnego e-mail 
dr hab. Beata Stróżyńska, prof. 
AM  
 

pełny zakres egzaminu 
wstępnego 

beata.strozynska@amuz.lodz.pl 

mgr Aleksandra Bęben 
 

pełny zakres egzaminu 
wstępnego 

abeben@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: PRODUKCJA MUZYCZNA 
studia I i II stopnia 
kierunek: Muzyka w Mediach i Produkcja Muzyczna 
 
mgr Aleksandra Bęben  
 

pełny zakres egzaminu 
wstępnego 

abeben@amuz.lodz.pl 

mgr Robert Kamyk  
 

pełny zakres egzaminu 
wstępnego 

robert.kamyk@amuz.lodz.pl 

SPECJALNOŚĆ: REALIZACJA DŹWIĘKU 
studia I i II stopnia 
kierunek: Muzyka w Mediach i Produkcja Muzyczna 
mgr Marta Szeliga-Frynia 
 

kształcenie słuchu, test 
sprawdzający predyspozycje: 
część muzyczna, rozmowa 
kwalifikacyjna, egzamin z gry 
na instrumencie, egzamin 
pisemny z wiedzy 
ogólnomuzycznej  

 

msf@amuz.lodz.pl 

mgr Krzysztof Sztekmiler 
 

test sprawdzający 
predyspozycje: część 
matmeatyczno-fizyczna 

sztek@amuz.lodz.pl 

 


