
 
 

I Międzyuczelnianej Konferencji Naukowo

1. Organizatorem I Międzyuczelnianej Konferencji Naukowo
“contraddizioni” jest Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 

 
2. Współorganizatorami wydarzenia są Koło Artystyczno

Mediów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Koło 
Naukowo-Artystyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu.  

 
3. Konferencja odbędzie się w dniach 21

 
4. Konferencja odbędzie się online, za 

 
5. W Konferencji mogą wziąć czynny udział studentki i studenci, doktorantki 

i doktoranci polskich uczelni muzycznych oraz wydziałów artystycznych 
uniwersytetów.  

 
6. Językiem Konferencji jest język polski. 

 
 

REGULAMIN  
I Międzyuczelnianej Konferencji Naukowo-Artystycznej 

“contraddizioni” 
 
 
 

Organizatorem I Międzyuczelnianej Konferencji Naukowo
“contraddizioni” jest Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.  

Współorganizatorami wydarzenia są Koło Artystyczno-Naukowe Now
Mediów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Koło 

Artystyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 października 2021 roku. 

Konferencja odbędzie się online, za pośrednictwem oprogramowania Zoom.

W Konferencji mogą wziąć czynny udział studentki i studenci, doktorantki 
i doktoranci polskich uczelni muzycznych oraz wydziałów artystycznych 

Językiem Konferencji jest język polski.  

Artystycznej 

Organizatorem I Międzyuczelnianej Konferencji Naukowo-Artystycznej 
“contraddizioni” jest Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii 

Naukowe Nowych 
Mediów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Koło 

Artystyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

22 października 2021 roku.  

pośrednictwem oprogramowania Zoom. 

W Konferencji mogą wziąć czynny udział studentki i studenci, doktorantki    
i doktoranci polskich uczelni muzycznych oraz wydziałów artystycznych 



 
 
 

7. Kierownictwo merytoryczne nad wydarzeniem sprawują dr hab. Artur 
Zagajewski, prof. AM (Akademia Muzyczna w Łodzi) oraz mgr Joanna 
Kołodziejska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu). Kierownictwo 
organizacyjne sprawują Piotr Mika (Akademia Muzyczna w Łodzi) oraz Agata 
Zemla i Maciej Michaluk (Akademia Muzyczna we Wrocławiu).  

 
8. Bierne i czynne uczestnictwo w Konferencji jest darmowe.  

 
9. Czynne uczestnictwo w wydarzeniu należy zgłosić drogą mailową 

(ktm@amuz.lodz.pl) do 5 września 2021 roku. Zgłoszenie musi zawierać: 
imię i nazwisko, afiliację (nazwa uczelni i wydziału), nazwę kierunku, 
specjalności, rok i stopień studiów, tytuł wystąpienia oraz abstrakt referatu 
w języku polskim.  

 
10. Uczestniczki i uczestnicy czynni są zobowiązani do przesłania tekstu 

referatu drogą mailową (ktm@amuz.lodz.pl) do 19 września 2021 roku.  
 

11. Uczestniczki i uczestnicy bierni nie muszą zgłaszać chęci uczestnictwa w 
Konferencji. Linki zostaną udostępnione na stronie internetowej Akademii 
Muzycznej w Łodzi (www.amuz.lodz.pl) przed datą wydarzenia.  

 
12. Zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu.  
 

13. Wszelkie pytania należy kierować drogą mailową (ktm@amuz.lodz.pl). 
Osobą do kontaktu jest Piotr Mika.  

 
14. Zaświadczenia czynnego i biernego uczestnictwa w Konferencji będą 

wydawane w formie elektronicznej. Chęć otrzymania certyfikatu należy 
zgłosić drogą mailową (ktm@amuz.lodz.pl) do 24 października 2021 roku.  

 
15. Uczestniczki i uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019.1781 t.j.). 

 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć i filmów z ich 

wizerunkiem w celach promocyjnych.  
 

17. Organizator, za zgodą autorek i autorów wystąpień, zastrzega sobie prawo 
do opublikowania tekstów referatów w pokonferencyjnym wydawnictwie.  

 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia.  

 
19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator.  


