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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Rektorat i główna siedziba Akademii Sztuki mieści
się w historycznym budynku Pałacu Grumbkowa,
zwanego także Pałacem Pod Globusem. Budynek
znajduje się przy Placu Orła Białego, vis a vis
barokowej fontanny.
Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w
Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych
dziedzinach sztuki.
Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody
artystycznej. Przez swoją naukowo–artystyczną
działalność integruje i pobudza środowisko twórcze
do kreowania piękna we wszystkich obszarach życia
społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie
w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko
pojętej kultury światowej, przy współpracy z
uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej
granicami.
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W skład Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą
cztery wydziały: • Wydział Edukacji Muzycznej
• Wydział Instrumentalny
• Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
• Wydział Sztuk Wizualnych
na których prowadzone są studia I i II stopnia na
następujących kierunkach:
• edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
• instrumentalistyka,
• grafika,
• architektura wnętrz,
• malarstwo,
studia I stopnia na kierunku:
• wokalistyka,
• wzornictwo,
oraz studia podyplomowe :
• rytmika z kształceniem słuchu w szkolnictwie
muzycznym I stopnia,
• zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami
zarządzania szkolnictwem artystycznym.
Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci
się około 600 studentów.
Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą,
zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do
miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej.
Wśród zapraszanych do współpracy gościnnych
wykładów profesorów znajdują się wybitni artyści i
dydaktycy z największych ośrodków akademickich
Europy.
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