
AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE 

COLLEGIUM JOANNEUM 

 

UCHWAŁA SENATU z dnia 10 marca 2022 

 

Na podstawie  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z 

późn. zm.), Senat AKW podejmuje uchwałę w sprawie rekrutacji na kierunek Edukacja Muzyczna z 

Muzyką Kościelną, na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 poprzez nadanie jej 

następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Rekrutacją w roku akademickim 2022/2023 będą objęte stacjonarne studia pierwszego stopnia 

(licencjackie).  

2. Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie wyłącznie w ramach limitu 

przyjęć.  

3. Rekrutacja na studia będzie odbywać się w trybie podstawowym – przeznaczonym dla 

kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.  

 

§2. 

1. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata. 

 

§3. 

Postępowanie rekrutacyjne – tryb podstawowy 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora 

AKW.  

2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne. 

3. Na kierunek Edukacja Muzyczna z Muzyką Kościelną przyjmowani są kandydaci z najwyższą 

liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla tego kierunku. 

4. Limit osób do przyjęcia na kierunek Edukacja Muzyczna z Muzyką Kościelną wynosi 20.  

5. Przyjęcie na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej po spełnieniu wymogów 

rekrutacyjnych.  

6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

7. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora AKW. 

 

 

 



§4. 

Zgłoszenia kandydatów – rejestracja 

1. Kandydaci rejestrują się w systemie internetowej rejestracji kandydatów w terminach określonych w 
kalendarium rekrutacyjnym. 

2. Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów i wniesienia opłat: 

1. Wydrukowany formularz po odbyciu rekrutacji internetowej 

2. Świadectwo dojrzałości (odpis i kopia) 

3. Opłata rekrutacyjna – 150 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. 

zm.) oraz opłata za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) – 22 zł 

4. Jedno zdjęcie do indeksu 

3. Wydrukowane dokumenty powinny zostać dostarczone do sekretariatu AKW w terminie 

określonym w kalendarium rekrutacji. 

4. Niedostarczenie podania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 we wskazanych w 

kalendarium rekrutacyjnym terminach, stanowi podstawę odmowy przyjęcia na studia. 

5. W związku z art. 70 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku 

kandydatów, którzy zwrócili się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów do dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w trybie art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 o 

systemie oświaty, termin, o którym mowa w ust. 3 pkt zostaje przedłużony do dnia 25 września 

2022 r. 

 

§5. 

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. 

2. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:   

a) wycofania przez kandydata zapisu na studia w systemie rejestracji przed terminem 

zakończenia rejestracji lub  

b) nieuruchomienia przez AKW studiów na kierunku Edukacja Muzyczna z Muzyką Kościelną  

c) wniesienia opłaty po terminie lub niezasadnie. 

 

§6. 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia 

 

1. Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna 

dla trybu podstawowego zgodnie z terminami podanymi w kalendarium rekrutacji. 

2. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 będzie przeprowadzona w oparciu o egzaminy 

wstępne w siedzibie AKW w Warszawie, lub egzaminy wstępne przeprowadzane online. Ze 

względu na zmieniającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Rektor AKW może 

zdecydować o zmianie trybu przeprowadzenia egzaminów zaplanowanych w siedzibie AKW w 

Warszawie na tryb online. Kandydaci zarejestrowani w systemie rejestracji, których dotyczyć 

będzie ta zmiana, zostaną o niej powiadomieni na wskazane przy rejestracji adresy email.  

3. Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć osobiście lub przesłać e-mailem na 

adres: sekretariat@akademiakatolicka.pl dodatkowe dokumenty konieczne do wykonania 

utworów podczas egzaminu wstępnego, zgodnie z kalendarium rekrutacji. 

4. Wykaz Dokumentów dodatkowych wymaganych podczas egzaminu wstępnego: 

mailto:sekretariat@akademiakatolicka.pl


1. Program utworów wykonywanych na egzaminie wstępnym 

2. Nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie ze śpiewu 

3. Partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie 

5. Niedostarczenie dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4 we wskazanym 

terminie, stanowi podstawę odmowy dopuszczenia kandydata do dalszej części rekrutacji oraz 

podstawę odmowy przyjęcia na studia.  

6. Terminy egzaminów wstępnych w rekrutacji w trybie podstawowym w AKW w Warszawie 

zawarte są w kalendarium rekrutacji. 

7. Kandydaci powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami minimum na poziomie szkoły 
muzycznej I stopnia, weryfikowanymi w toku egzaminów wstępnych. 

8. Kandydaci nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej. 

 

§7. 

Egzamin wstępny 

1. Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność poszczególnych etapów egzaminu wstępnego oraz 

punktację.  

2. Egzamin wstępny obejmuje: 

• śpiew (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 
punktów 

• fortepian, ewentualnie organy (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym 
charakterze) – do 25 punktów 

• kształcenie słuchu (egzamin ustny) – do 25 punktów 

• rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów, działalności muzycznej 
kandydata oraz ogólnej wiedzy muzycznej – do 25 punktów. 

3. Egzamin wstępny z kształcenia słuchu – wymagania: 

• Umiejętność rozpoznawania struktur: interwałów, trójdźwięków w przewrotach oraz 
D7 w przewrotach w układzie skupionym granych melodycznie i harmonicznie. 

• Umiejętność zbudowania i zaśpiewania triady harmonicznej w tonacji do dwóch 
znaków przykluczowych. 

• Realizacja prostych jednogłosowych przebiegów rytmicznych. 

• Umiejętność czytania nut głosem a vista w kluczu wiolinowym i basowym – proste 
ćwiczenia tonalne. 

4. Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za obowiązkowe 
egzaminy, wynosi 100. 

5. Minimalna, zaliczająca egzamin liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) wynosi 
50, przy czym każdy z przedmiotów musi zostać zaliczony, czyli otrzymać minimum 11 
punktów. 

 

§8. 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji, pozostaną wolne miejsca na studia, Rektor może 

zarządzić przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w terminach określonych w kalendarium 

rekrutacji. 

2. Informacja o dodatkowej rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej AKW w 

zakładce Edukacja Muzyczna z Muzyką Kościelną.  



 

§9. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

Rektor AKW   

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina 

 


