


 
OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 
 
 

 

Opłaty związane z powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce - w przypadku powtarzania semestru 

lub roku 

 

Lp. WYDZIAŁ/KIERUNEK Poziom studiów Opłata za semestr Uwagi 
 

 

I. 

 

 

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI 

1. Dyrygentura 
licencjat – I stopnia 50 120,00 zł   

magisterskie – II stopnia 32 466,00 zł   

2. Kompozycja i Teoria Muzyki 
licencjat – I stopnia 42 259,00 zł   

magisterskie – II stopnia 27 216,00 zł   

II. 

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY  

1. Instrumentalistyka 
licencjat – I stopnia 27 214,00 zł   

magisterskie – II stopnia 24 929,00 zł   

III. WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI   

1. Wokalistyka 
licencjat – I stopnia 29 707,00 zł   

magisterskie – II stopnia 29 195,00 zł   

IV. 

 

 

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU  

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

licencjat – I stopnia 39 769,00 zł   

magisterskie – II stopnia dla specjalności: 

a) animacja kultury z elementami arteterapii 

b) rytmika 17 708,00 zł   

magisterskie – II stopnia dla specjalności: 

c) dyrygentura chóralna 

d) muzyka kościelna 29 952,00 zł  

2. Jazz i muzyka estradowa 

 

licencjat – I stopnia  30 749,00 zł   

 

magisterskie – II stopnia 29 641,00 zł   

 

 

 

 



 

Opłaty związane z powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce - w przypadku powtarzania 

określonych zajęć - wysokość opłaty ustala się jako iloczyn liczby godzin i kosztu 1 godziny (dla zajęć indywidualnych - w zależności od stanowiska 

pedagoga prowadzącego zajęcia) 
 

Zajęcia indywidualne 

Stanowisko Koszt 1 godziny 

Profesor  704,00 zł 

Profesor uczelni 433,00 zł 

Adiunkt ze st. dr hab.  406,00 zł 

Adiunkt ze st. dr  380,00 zł 

Asystent badawczo-dydaktyczny – dawniej asystent mgr 264,00 zł 

Asystent dydaktyczny – dawniej starszy wykładowca ze st. dr 233,00 zł 

Asystent dydaktyczny – dawniej starszy wykładowca  195,00 zł 

Asystent dydaktyczny – dawniej wykładowca 174,00 zł 

Lektor – dawniej starszy wykładowca 195,00 zł 

Lektor – dawniej wykładowca 174,00 zł 

Zajęcia grupowe / zbiorowe 50,00 zł 

 
Opłaty za studia stacjonarne dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, z tym że w pierwszym roku nauki opłaty te podwyższa się o równowartość 200€. 
 

 

I. WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI  

1. Dyrygentura 
licencjat – I stopnia € 11 428,00   

magisterskie – II stopnia € 7 402,00   

2. Kompozycja i Teoria Muzyki 
licencjat – I stopnia  € 9 637,00   

magisterskie – II stopnia € 6 205,00   

II. WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY  

1. Instrumentalistyka licencjat – I stopnia € 6 205,00   

magisterskie – II stopnia € 5 684,00   

III. WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI  

1. Wokalistyka 
licencjat – I stopnia € 6 773,00   

magisterskie – II stopnia € 6 657,00   

IV. WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU  

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  

licencjat – I stopnia € 9 067,00   

magisterskie – II stopnia dla specjalności: 

a) animacja kultury z elementami arteterapii 

b) rytmika € 4 037,00   

magisterskie – II stopnia dla specjalności: 

c) dyrygentura chóralna 

d) muzyka kościelna € 6 829,00  

2. Jazz i muzyka estradowa licencjat – I stopnia 

 

€ 7 010,00   

magisterskie – II stopnia  € 6 758,00   



 

Opłaty związane z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów (nie dotyczy zajęć w ramach staży artystycznych) – wysokość opłaty ustala się jako 

iloczyn liczby godzin i kosztu 1 godziny. 
 

 Koszt 1 godziny 

Zajęcia indywidualne 420,00 zł 

Zajęcia grupowe/zbiorowe  42,00 zł 

 

 

Opłaty związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się – ustalane indywidualnie przez właściwego Dziekana w oparciu o rzeczywiste 

koszty egzaminów. 

 

Pozostałe opłaty: 
 

I. WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI  

1. 

  
Kompozycja i Teoria Muzyki Podyplomowe – specjalność: kompozycja 8 820,00 zł 

przy minimum  

5 słuchaczach 

II. WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY     

1. Instrumentalistyka 

Podyplomowe – specjalność: fortepian, klawesyn, organy, 

akordeon, gitara 6 300,00 zł   

Podyplomowe – specjalność: instrumenty orkiestrowe 9 450,00 zł  

Podyplomowe Studium Muzyki Dawnej 3 400,00 zł  

2. Studium Pedagogiczne   700,00 zł   

 

 

WYSOKOŚĆ STAWKI GODZINOWEJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH STAŻU ARTYSTYCZNEGO 
 

Wysokość stawki godzinowej zajęć realizowanych w ramach stażu artystycznego odpowiada 1/2 kosztu godziny dla zajęć indywidualnych w zależności 

od stanowiska pedagoga prowadzącego zajęcia. 

 
 

Zajęcia indywidualne 

Stanowisko Koszt 1 godziny stażu artystycznego 

Profesor  352,00 zł 

Profesor uczelni 216,50 zł 

Adiunkt ze st. dr hab.  203,00 zł 

Adiunkt ze st. dr  190,00 zł 

Asystent badawczo-dydaktyczny – dawniej asystent mgr 132,00 zł 

Asystent dydaktyczny – dawniej starszy wykładowca ze st. dr 116,50 zł 

Asystent dydaktyczny – dawniej starszy wykładowca  97,50 zł 

Asystent dydaktyczny – dawniej wykładowca 87,00 zł 

Lektor – dawniej starszy wykładowca 97,50 zł 

Lektor – dawniej wykładowca 87,00 zł 

 

 

 


