
 

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków 

 

KURS KOMPUTEROWEGO PISANIA NUT 

(Kod:  RM-II/2019) 

Adresaci kursu:   
profesjonalni muzycy, obywatele polscy i rezydenci, którzy z powodów zdrowotnych lub 
innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty a którzy chcą rozpocząć nowy 
rodzaj aktywności  zawodowej związanej z branżą muzyczną.   

Cele kursu:  
Stworzenie uczestnikom możliwości rozpoczęcia działalności zarobkowej polegającej na 
przepisywaniu i edycji nut.  Wyposażenie uczestników programu w konkretne umiejętności oraz 
wsparcie przy rozpoczęciu pracy na własny rachunek.  

Opis kursu: 
Uczestnicy bezpłatnie wezmą udział w kursie  obsługi programu SIBELIUS (32h) oraz w 
szkoleniu z podstaw prowadzenia samodzielnej działalności zarobkowej (8h), 
skoncentrowanym na aspektach prawno-administracyjnych i  dostępnych źródłach 
finansowania.     

 Zakres kształcenia z programem Sibelius:  
 poznanie i obsługa programu Sibelius; 
 pisanie nut melodii z funkcjami 
 pisanie nut melodii z tekstem 
 przepisywanie rękopisów – przenoszenie materiału nutowego do formatu cyfrowego za 

pomocą edytora Sibelius 
 dostosowanie istniejących partytur do nowych formatów i rozmiarów 
 wyodrębnianie poszczególnych partii partytury – przygotowywanie głosów orkiestrowych 

 
Częścią kursu będą warsztaty praktyczne,  podczas których uczestnicy wykonają zlecenia z IMiT na 
przepisanie konkretnych utworów z rękopisów.  Podczas trwania kursu uczestnicy będą mieli 
wsparcie techniczne i doradcze ze strony ekspertów zaangażowanych  w Programie. 

 
Kurs kończy się egzaminem. Absolwenci otrzymają  dyplom ukończenia kursu i docelowo stanowić 
będą grupę współpracowników IMiT w zakresie potrzeb na rekonstrukcje i przepisywanie rękopisów 
nut.  
 
Spodziewane efekty programu:  

 Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie przepisywania zapisu nutowego                                    

z rękopisów i archiwalnych wydań z użyciem specjalistycznego oprogramowania Sibelius  

umożliwiającego m.in. odsłuchiwanie zapisu muzycznego oraz jego edycje.  

 Nabycie wiedzy prawno-administracyjnej i marketingowej potrzebnej do rozpoczęcia działalności 
na własny rachunek i pozyskiwania zleceń.  

 

Termin:  listopad/ grudzień 2019 r 
Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne (łącznie  z  zakwaterowaniem i wyżywieniem). 
 
Zgłoszenia prosimy przysyłać w terminie: do 15 listopada 2019r.  
 



 

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków 

 

 
Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc. 

Formularz zgłoszeniowy  prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: 

reorientacjemuzykow@imit.org.pl  
 
lub drogą pocztową na adres: 
 
INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA  
Ul. Fredry 8 
00-097 WARSZAWA  
Z dopiskiem na kopercie: „Reorientacja Muzyków” 

 

https://www.imit.org.pl/storage/app/media/uploaded-files/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.docx
mailto:reorientacjemuzykow@imit.org.pl

