
 

 

 

 

 
 

  

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS  
„MINIATURA – ONLINE” 

 

dla instrumentalistów i wokalistów  

– uczniów średnich szkół muzycznych 
 
 

Gdańsk, 23 maja – 1 czerwca 2022 r. 
  

 

REGULAMIN PRACY JURY I OCENIANIA UCZESTNIKÓW 

 

1. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatorów 

Konkursu, pod przewodnictwem prof. dra hab. Marcina Zdunika. 

2. W skład Jury oprócz Przewodniczącego wchodzi ośmioro Pedagogów 

Akademii Muzycznej w Gdańsku, reprezentujących różne specjalności: 

prof. dr hab. Ewa Marciniec – śpiew solowy, 

dr hab. Anna Fabrello – śpiew solowy, 

dr hab. Andrzej Kacprzak – gra na skrzypcach, 

dr hab. Katarzyna Myćka – gra na instrumentach perkusyjnych, 

dr hab. Paweł Zagańczyk – gra na akordeonie, 

dr Maciej Gański – gra na fortepianie, 

dr Kamil Kruczkowski – gra na trąbce, 

dr Mirosław Pachowicz – gra na fagocie. 



3. Obowiązkiem każdego członka Jury jest wysłuchanie nagrań i ocena 

uczestników Konkursu, udział w posiedzeniach Jury zaplanowanych przez 

Organizatorów Konkursu. Wynikiem prac Jury będzie wyłonienie 

najlepszych produkcji oraz przyznanie nagród uczestnikom Konkursu.  

4. Przewodniczący Jury kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem 

Regulaminu Konkursu, Regulaminu pracy Jury i oceniania uczestników oraz 

reprezentuje Jury. 

5. W zakresie organizacyjnym pracę Jury koordynuje Dyrektor Konkursu. 

6. W przypadku liczby uczestników większej od 50 osób, ocenianie 

uczestników zostaje podzielone na 2 etapy. Wówczas w pierwszym etapie 

wszyscy uczestnicy konkursu zostają podzieleni na 4 grupy: 

a) grupa śpiewu solowego, która podlega ocenie prof. dr hab.  

Ewy Marciniec oraz dr hab. Anny Fabrello, 

b) grupa instrumentów harmonicznych, która podlega ocenie dra hab. 

Pawła Zagańczyka i dra Macieja Gańskiego, 

c) grupa instrumentów smyczkowych, która podlega ocenie prof. dra hab. 

Marcina Zdunika i dra hab. Andrzeja Kacprzaka, 

d) grupa instrumentów dętych i perkusji, która podlega ocenie dr hab. 

Katarzyny Myćki, dra Kamila Kruczkowskiego oraz dra Mirosława 

Pachowicza. 

7. Jurorzy oceniają uczestników Konkursu w systemie punktowym w skali  

od 1 do 25, przy czym 1 oznacza ocenę najniższą, a 25 najwyższą. 

8. Jeżeli liczba uczestników nie przekracza 50 osób i ocenianie jest 

jednoetapowe, oceną Uczestnika jest średnia punktów wszystkich 

Członków Jury, przy czym punktacja jednego z Członków Jury, 

reprezentującego tę samą lub najbardziej zbliżoną specjalność do 

specjalności uczestnika jest liczona podwójnie.  

9. Jeżeli liczba uczestników przekracza 50 osób i ocenianie jest dwuetapowe, 

w pierwszym etapie końcowa ocena prezentacji konkursowej uczestnika to 

średnia arytmetyczna punktacji członków Jury, oceniających daną grupę. 

Do drugiego etapu zakwalifikują się wszystkie osoby, które otrzymały 

średnią co najmniej 21 punktów. Zakwalifikowane do drugiego etapu 

nagrania podlegają ocenie wszystkich członków Jury. Do średniej punktów 

nie wlicza się już punktacji etapu I. Wynikiem Uczestnika w II etapie jest 



średnia punktów wszystkich Członków Jury, przy czym punktacja jednego 

z Członków Jury, reprezentującego tę samą lub najbardziej zbliżoną 

specjalność do prezentacji uczestnika jest liczona podwójnie.  

10. Jurorzy nie oceniają swoich uczniów. 

11. Oceny uczestników Konkursu dokonane przez Jury będą traktowane jako 

poufne. Po ogłoszeniu wyników Konkursu pedagog prowadzący może 

otrzymać drogą mailową informację o uzyskanej średniej punktacji 

przygotowanego przez siebie ucznia.  

12. O podziale nagród decyduje Jury po dokonaniu oceny wszystkich 

uczestników. 

13. Problemy nieprzewidziane przez niniejszy Regulamin będą rozwiązywane  

w drodze dyskusji i głosowania członków Jury. 

14. Decyzje Jury są podejmowane bezwzględną większością głosów,  

w głosowaniu jawnym. 

15. Posiedzenia Jury mogą odbywać się za pośrednictwem platformy  

MS Teams lub Zoom. 

16. Jurorzy nie mogą udostępniać dalej otrzymanych linków do nagrań 

Uczestników bez ich zgody. 

17. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich. 

 


