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Łódź, 28 lutego 2022 roku 

 
Otwierają się wirtualne drzwi Akademii Muzycznej w Łodzi! 
Dni Otwarte Uczelni 2022 (online) 

 

Od 3 do 9 marca 2022 roku łódzka Akademia Muzyczna otwiera się dla kandydatów 
i kandydatek na studia. Przez tydzień wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć 
w zajęciach, wykładach, konsultacjach, spotkaniach i koncertach nie wychodząc z domu. 
Dodatkowo w tym roku zaplanowano kilka spotkań w formule Q&A, w ramach których 
każdy będzie mógł otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące studiów. Wszystkie 
propozycje łódzkiej uczelni muzycznej będą dostępne w popularnych platformach 
wideokonferencyjnych, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej i kanale 
YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi.  
 
Jak co roku Uczelnia zaproponowała możliwość uczestnictwa w lekcjach i wykładach online 
odbywających się na wszystkich wydziałach. Przyglądając się zajęciom prowadzonym na 
różnych specjalnościach, kandydaci poznają tryb pracy uczelni muzycznej, także ten w dobie 
pandemii. Szczegółowy plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej Akademii. 
 
Studenci doskonalą swój warsztat, często pracując w modelu „mistrz-uczeń”. Wszystkie tajniki 
tego typu kształcenia kandydaci mogą odkryć w ramach bezpłatnych konsultacji 
z pedagogami Uczelni. Na indywidualne spotkania, organizowane zarówno online, jak 
i stacjonarnie, można umawiać się już teraz, pisząc na adres mailowy: 
konsultacje@amuz.lodz.pl. Akademia zaprasza także na spotkania z Dziekanami Wydziałów 
i Kierownikami Instytutów, którzy opowiedzą o studiach w murach łódzkiej uczelni 
artystycznej, a także odpowiedzą na pytania zainteresowanych.  
 
Nowością będą trzy spotkania Q&A, dzięki którym będzie można zadać każde, nawet 
najtrudniejsze pytanie dotyczące nauki oraz życia akademickiego. Wątpliwości będą 
rozwiewać pełnomocnik rektora ds. studenckich i rozwoju uczelni, rzeczniczka prasowa, 
pracownicy Działu Nauczania oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego.  
 
Wielu kandydatów stresuje się przed sprawdzianami z kształcenia słuchu. Tu, z pomocną 
dłonią wyszedł Zakład Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki, którego pracownicy 
przygotowali wersję próbną testu online. Każdy młody muzyk będzie mógł sprawdzić swoje 
umiejętności oraz dowiedzieć się nad czym może popracować przed przystąpieniem do 
egzamin wstępnych w czerwcu.  
 
Dużym atutem studiów w łódzkiej Akademii Muzycznej jest niezwykle istotna, częsta praktyka 
koncertowa. Aby przedstawić Uczelnię z najważniejszej – artystycznej strony, specjalnie dla 
kandydatów i kandydatek wystąpią studenci reprezentujący różne wydziały i kierunki. 
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Propozycje koncertowe organizatorów, w których można uczestniczyć stacjonarnie oraz 
online, na kanale YouTube Akademii to:  

• Koncert Orkiestry Jazzowej Akademii Muzycznej w Łodzi, na którym zostaną 
zaprezentowane nowe utwory studentów, którzy uczęszczają na zajęcia z kompozycji 
i aranżacji jazzowej; 

• Dyrygencki koncert dyplomowy studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej, w ramach którego wystąpi chór, a także zespoły instrumentalne – 
Orff i Odeon. W programie znalazły się niezwykle atrakcyjne utwory, takie jak: 
Rumuńskie tańce ludowe Béli Bartóka, wybór części z West Side Story Leonarda 
Bernsteina, Dziadka do orzechów op. 71 Piotra Czajkowskiego i kantaty Carmina 
Burana Carla Orffa; 

• Wieczór tańca – Kierunek->Choreografia, czyli ważna pozycja dla kandydatów 
i kandydatek na studia w Instytucie Choreografii i Technik Tańca Uczelni. Na program 
złożą się taneczne etiudy i zadania sesyjne.  

7 marca Uczelnia zaprasza również na wydarzenie z cyklu Wieczorów muzycznych: koncert 
Miłość wśród muz, na którym wystąpi zespół Alba del Mondo złożony ze studentek i studentów 
Katedry Wokalistyki oraz Katedry Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Muzyki Dawnej. 
To propozycja której nie mogą opuścić miłośnicy muzyki barokowej, a szczególnie jej 
francuskiego kręgu. Koncert odbędzie się o godz. 18.15 w Sali 12 urokliwego Pałacu Karola 
Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32 – głównej siedzibie Akademii Muzycznej w Łodzi. 
 
 
Więcej informacji, szczegółowe plany zajęć, harmonogram spotkań, programy koncertów, 
a także ważne kontakty można znaleźć w specjalnym artykule na stronie internetowej Uczelni: 
http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/dni-otwarte-2022 
 
a także w mediach społecznościowych:  

• Facebook.com/akademiamuzycznalodz  

• Instragram.com/akademiamuzycznalodz 

• Twitter.com/amuzlodz 

• YouTube.com/akademiamuzycznalodz  
 
 


