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Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego powstał w styczniu 2014 r. na bazie Instytutu Muzyki UR.
Jesteśmy nową jednostką w strukturach Uniwersytetu, ale tak naprawdę posiadamy już prawie
30-letnią tradycję. Naszą siedzibą jest pięknie odrestaurowany budynek w centrum miasta, gdzie
odbywają się wszystkie zajęcia dydaktyczne, a studenci prezentują swoje umiejętności i rozwijają
muzyczne pasje. W budynku znajduje się również bogato wyposażona czytelnia muzyczna wraz
z fonoteką, a także sala koncertowa, którą wykorzystujemy zarówno na zajęcia dydaktyczne, jak i na
cele koncertowe. Organizujemy tu m.in. bezpłatne koncerty dla mieszkańców Rzeszowa (15-tego
każdego miesiąca). Mieści się tu również siedziba teatru
niezmienną popularnością spektakle. Oferujemy również wynajem sali koncertowej na różnego rodzaju
imprezy i przedsięwzięcia.

Na Wydziale Muzyki prowadzimy kształcenie na kierunkach:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)
Specjalności: muzyka chóralna, muzyka estradowa, rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia II stopnia)
Nowe specjalności: muzyka w mediach (radio, telewizja, internet), edukacja tańca, prowadzenie
zespołów muzycznych
Instrumentalistyka (studia I stopnia)
Specjalności: gra na akordeonie, gra na fortepianie, gra na gitarze, gra na organach
Jazz i muzyka rozrywkowa (na studia I stopnia)
Specjalności: wykonawstwo wokalne, wykonawstwo instrumentalne
Uruchomione zostały studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych - Taniec polski ,
oraz Muzykoterapia.

Kadrę Wydziału Muzyki stanowią wysokiej klasy specjaliści, wywodzący się w dużej mierze z Akademii
Muzycznych. Są to m.in. instrumentaliści, wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy czy teoretycy muzyki,
którzy poza działalnością dydaktyczną, prowadzą bogatą działalność koncertową i naukową.
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DZIEKANAT WYDZIAŁU MUZYKI
ul. Dąbrowskiego 83
Pokój nr 18
Tel. 17/872 28 11

Godziny przyjmowania studentów:
od poniedziałku do piątku 9.00-14.00
Tok studiów:
Ewa Rzucidło
Pomoc materialna i sprawy finansowe:
Joanna Różańska
Sprawy naukowe i jakość kształcenia
mgr Agnieszka Rumak

Kierownik Dziekanatu:
mgr Aldona Łysikowska
Pokój nr 8
Tel. 17/872 28 01
muzyka@ur.edu.pl

CZYTELNIA WYDZIAŁU MUZYKI
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-14.30
mgr Renata Markowska-Kozdroń
Tel. 17/872 28 04
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