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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW: DYRYGENTURA 
                                                                                                                                            

poziom kształcenia studia I stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 
licencjat 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

Kierunek studiów DYRYGENTURA należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki 

(dziedzina: sztuki muzyczne). 

 

2. Efekty kształcenia 
Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia 

H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego 

stopnia 
 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie 

sztuki i nauk 

humanistycz- 

nych 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

DYRYGENTURA. 

 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku studiów Dyrygentura absolwent: 

Symbol 
Przedmioty/moduły 

kształcenia 

WIEDZA 

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego 

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem utworów 

przeznaczonych na orkiestry kameralne, symfoniczne 

i małe zespoły operowe 

 

 

K_W01 dyrygentura 

czytanie partytur 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

partytura współczesna 

fortepian 

A1A_W01 posiada znajomość podstawowego repertuaru 

związanego ze specjalnością dyrygentury 

symfoniczno-operowej 

 

K_W02 dyrygentura 

czytanie partytur 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

A1A_W02 posiada znajomość elementów struktury dzieła 

muzycznego i modeli formalnych utworów 

K_W03 akustyka 

analiza dzieła muzycznego 

harmonia 

historia muzyki powszechnej 

kontrapunkt 

podstawy kompozycji 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 
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muzyka polska XX i XXI w.  

w zakresie nauk o sztuce, w ramach nauk humanistycznych 

H1A_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o 

sztuce w systemie nauk humanistycznych oraz ich 

specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

K_W04 historia muzyki powszechnej 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W02 zna podstawową terminologię w zakresie nauk 

humanistycznych, w tym nauk o sztuce oraz nauk o 

muzyce 

K_W05 historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin 

nauki i sztuki, właściwych dla studiowanego kierunku 

i specjalności 

K_W06 historia muzyki powszechnej 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 

rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_W07 literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i 

interpretacji różnych wytworów sztuki, właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_W08 historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

A1A_W03 posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do 

niezbędnych informacji dotyczących specjalności 

dyrygentury symfoniczno-operowej (książki, nagrania, 

materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i 

K_W09 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

programy edytorskie 
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interpretowanie we właściwy sposób język obcy 

A1A_W03 orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym 

dyrygentury symfoniczno-operowej i jej kontekstu 

kulturowego, zarówno w aspekcie historycznym, jak i 

współczesnym (dotyczy to także Internetu i e-

learningu) 

K_W10 historia sztuki 

filozofia 

prawo autorskie 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

A1A_W03 posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 

rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w 

literaturze związanej z tymi zagadnieniami (dotyczy to 

także Internetu i e-learningu)  

K_W11 historia sztuki 

filozofia 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

harmonia 

A1A_W04 posiada znajomość stylów muzycznych i związanych 

z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w zakresie 

dyrygentury symfoniczno-operowej 

K_W12 historia sztuki 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

fortepian 

kontrapunkt 

podstawy kompozycji 

A1A_W01, 

A1A_W03, 

A1A_W04 

posiada wiedzę dotyczącą współczesnej kultury 

muzycznej 

K_W13 literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX wieku 

partytura współczesna 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

A1A_W05 posiada orientację w zakresie problematyki związanej 

z technologiami stosowanymi w muzyce oraz z 

technikami multimedialnymi 

 

K_W14 programy edytorskie 

akustyka 

partytura współczesna 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

A1A_W05 posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy 

instrumentów i ich  strojenia oraz zasad prawidłowej 

emisji głosu 

K_W15 instrumentacja 

emisja głosu 

A1A_W06 posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący 

marketingowych, finansowych i prawnych aspektów 

zawodu dyrygenta symfoniczno-operowego, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi 

na zagadnienia związane z prawem autorskim 

K_W16 prawo autorskie 

A1A_W07 rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami 

studiowania 

K_W17 dyrygentura 

kształcenie słuchu 

harmonia 

harmonia praktyczna 

instrumentacja 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_W07 posiada podstawowe wiadomości w zakresie 

praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i 

zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego 

repertuaru symfoniczno-operowego 

K_W18 dyrygentura 

harmonia praktyczna 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

A1A_W07 dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych, pozwalającą na realizację zadań 

zespołowych (także o charakterze 

interdyscyplinarnym) 

K_W19 seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

w zakresie improwizacji 
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A1A_W08 posiada znajomość podstawowych wzorców leżących 

u podstaw improwizacji i aranżacji 

K_W20 seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

harmonia praktyczna 

podstawy kompozycji 

instrumentacja 

kontrapunkt 

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie) 

A1A_W09 

Rozp. MNiSW 

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 

pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, 

dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie 

prowadzenia  mniejszych zespołów orkiestrowych i 

chóralnych na podstawowym poziomie edukacji 

muzycznej 

K_W21 metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

UMIEJĘTNOŚCI 

w zakresie ekspresji artystycznej 

A1A_U01 dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia 

i realizowania własnych koncepcji artystycznych w 

zakresie kierowania mniejszymi zespołami 

orkiestrowymi i wokalnymi 

K_U01 dyrygentura 

 

A1A_U01 jest świadomy sposobów wykorzystywania swej 

intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze 

ekspresji artystycznej dyrygenta 

K_U02 dyrygentura 

A1A_U03 wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji 

zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w 

danym dziele ekspresji artystycznej, środków techniki 

dyrygenckiej, a niesionym przez niego komunikatem 

K_U03 dyrygentura 

historia sztuki 

w zakresie repertuaru 

A1A_U02 posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru w zakresie dyrygentury 

symfoniczno-operowej 

K_U04 dyrygentura 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

A1A_U02, 

A1A_U03 

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy 

dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych 

wykonywanych utworów 

K_U05 dyrygentura 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

A1A_U02 

A1A_U03 

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i 

XXI wieku 

K_U06 czytanie partytur 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

partytura współczesna 

fortepian 

w zakresie pracy w zespole 

A1A_U04 jest przygotowany do współpracy jako dyrygent 

symfoniczno-operowy z innymi muzykami w różnego 

typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac 

i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym 

K_U07 dyrygentura 

chór 

emisja głosu 

A1A_U04 posiada umiejętność współpracy z solistą (solistami), 

dyrygując różnymi formacjami zespołowymi 

K_U08 fortepian 

harmonia praktyczna 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych 

A1A_U05 opanował warsztat techniczny potrzebny do 

profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy 

problemów specyficznych dla zespołu 

instrumentalnego i wokalnego (intonacji, proporcja 

itp.), a także dla warsztatu dyrygenckiego (precyzja 

itp.) 

K_U09 dyrygentura 

emisja głosu 

kształcenie słuchu 

A1A_U05 poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia 

warsztatu technicznego jako dyrygent i metodyk 

prowadzonych zespołów 

K_U10 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 
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zespołów instrumentalnych 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

A1A_U05, 

A1A_U07 

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania 

struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz 

aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, 

pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej itp. 

opracowywanych utworów 

K_U11 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

harmonia praktyczna 

A1A_U06 przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i 

postawy dyrygenta, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej 

wydajny i bezpieczny 

K_U12 dyrygentura 

emisja głosu 

chór  

wychowanie fizyczne 

A1A_U07 posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu 

nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału 

muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy 

K_U13 dyrygentura 

emisja głosu 

czytanie partytur 

kształcenie słuchu 

harmonia 

analiza dzieła muzycznego 

A1A_U08 posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, 

zapamiętywania go i operowania nim 

K_U14 dyrygentura, 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

kształcenie słuchu 

harmonia praktyczna 

w zakresie warsztatu naukowego i umiejętności werbalnych 

H1A_U01 

H1A_U02 
potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i 

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych 

źródeł i sposobów oraz posiada podstawowe 

umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i 

analizę problemów badawczych, dobór metod i 

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 

wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów 

w zakresie nauk o sztuce, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_U15 historia muzyki powszechnej 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_U03 

H1A_U04 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i posługiwać 

się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 

paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi 

dla studiowanej dyscypliny w typowych sytuacjach 

profesjonalnych 

K_U16 historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, 

właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie 

nauk humanistycznych (nauk o sztuce, w tym nauk o 

muzyce) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i 

interpretację z zastosowaniem typowych metod, w 

celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 

społecznego, miejsca w procesie historyczno-

kulturowym 

K_U17 literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

partytura współczesna 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 
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naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_U08 

A1A_U09 

 

posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych, właściwych dla studiowanego kierunku i 

specjalności studiów, dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

K_U18 historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

programy edytorskie 

język obcy 

A1A_U09 

H1A_U09 

 

posiada umiejętność swobodnej ustnej wypowiedzi na 

temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania 

muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko 

pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych 

K_U19 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

historia sztuki 

filozofia 

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego  

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

A1A_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i 

dyscyplin artystycznych, właściwych dla 

studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

K_U20 język obcy 

w zakresie publicznych prezentacji 

A1A_U11 dzięki częstym występom publicznym wykazuje 

umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi 

sytuacjami, które z nich wynikają 

K_U21 dyrygentura 

chór 

fortepian 

emisja głosu 

A1A_U11 wykazuje umiejętność brania pod uwagę 

specyficznych wymagań publiczności 

i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (np. 

reagowanie na rozmaite warunki akustyczne sal, 

zapotrzebowanie repertuarowe odbiorców, wynikające 

ich zdolności percepcyjnych oraz edukacji muzycznej) 

K_U22 dyrygentura 

chór 

emisja głosu 

w zakresie improwizacji 

A1A_U12 posiada podstawowe umiejętności kształtowania i 

tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście 

od zapisanego tekstu nutowego 

K_U23 seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

harmonia praktyczna 

podstawy kompozycji 

w zakresie pedagogiki 

A1A_U13 

Rozp.MNiSW 

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania 

wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji 

pedagogicznych w zakresie metodyki prowadzenia 

zespołów chóralnych i instrumentalnych 

K_U24 metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

w aspekcie niezależności 

A1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

kształcenie słuchu 

harmonia 
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wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa  

filozofia 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

programy edytorskie 

A1A_K02 umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje 

K_K02 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

historia sztuki 

filozofia 

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie 

XXwieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

programy edytorskie 

A1A_K02 realizuje własne koncepcje i działania artystyczne 

oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikające z 

wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji 

K_K03 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

fortepian 

kontrapunkt 

podstawy kompozycji 

instrumentacja 

harmonia praktyczna 

A1A_K02 posiada umiejętność organizacji pracy własnej i 

zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i 

projektów 

K_K04 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenie 

zespołów chóralnych 

fortepian 

seminarium muzyki jazzowej i 

rozrywkowej 

harmonia praktyczna 

podstawy kompozycji 

instrumentacja 

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych 

A1A_K03 posiada umiejętność adaptowania się do nowych, 

zmiennych okoliczności, które mogą występować 

podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej 

K_K05 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K03 jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w 

celu rozwiązywania problemów 

K_K06 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K03 w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i 

zachowania 

K_K07 dyrygentura 

chór 

fortepian 

emisja głosu 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  
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metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

w aspekcie krytycyzmu 

A1A_K04 posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 

budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojmowanej kultury 

K_K08 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K04 jest zdolny do definiowania własnych sądów i 

przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne 

oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 

artystycznej 

K_K09 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa  

historia sztuki 

filozofia 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego,  

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

w aspekcie komunikacji społecznej 

A1A_K05 umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego 

środowiska muzycznego i społeczności (twórcy, 

wykonawcy, odbiorcy) 

K_K10 dyrygentura 

prawo autorskie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K05 posiada umiejętność współpracy i integracji podczas 

realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy 

pracach organizacyjnych i artystycznych 

związanych z różnymi przedsięwzięciami 

kulturalnymi 

K_K11 dyrygentura 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych, 

prawo autorskie 

A1A_K05 w sposób zorganizowany podchodzi do 

rozwiązywania problemów dotyczących 

szeroko pojętych prac projektowych, jak również 

własnych działań artystycznych 

K_K12 dyrygentura 

prawo autorskie 

A1A_K05 w sposób świadomy i profesjonalny umie 

zaprezentować własną działalność 

artystyczną 

K_K13 prawo autorskie 

dyrygentura 

programy edytorskie 

A1A_K05 umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki 

K_K14 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

w aspekcie prawa autorskiego 

A1A_K06 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

prawa autorskiego 

K_K15 prawo autorskie 

 



1 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW: KOMPOZYCJA i TEORIA MUZYKI 

Specjalność: KOMPOZYCJA 
 

poziom kształcenia studia I stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 
licencjat 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

Kierunek studiów KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI (specjalność: kompozycja) należy do 

obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina: sztuki muzyczne). 

 

2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia 

H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego 

stopnia 

 
 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie 

sztuki i nauk 

humanistycz- 

nych 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Kompozycja i teoria muzyki 

Specjalność: KOMPOZYCJA 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku studiów Kompozycja i teoria muzyki, 

specjalność KOMPOZYCJA absolwent: 

Symbol 
Przedmioty/moduły 

kształcenia 

WIEDZA 

w zakresie kompozycji i teorii muzyki 

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 

 

 

K_W01 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 

czytanie partytur 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

dyrygowanie 

fortepian 

A1A_W01 dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych, pozwalającą na realizację zadań o 

charakterze interdyscyplinarnym 

K_W02 historia sztuki 

filozofia 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 
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analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI  

wieku akustyka 

techniki multimedialne 

A1A_W02 posiada znajomość elementów struktury dzieła 

muzycznego i modeli formalnych utworów 

K_W03 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

analiza dzieła muzycznego 

harmonia 

historia muzyki powszechnej 

kontrapunkt 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

A1A_W01 

A1A_W02 

dysponuje wiedzą dotyczącą warsztatu 

kompozytorskiego i szeroko rozumianych zadań 

twórczych 

K_W04 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

kontrapunkt 

w zakresie nauk o sztuce (w ramach nauk humanistycznych) 

H1A_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o 

sztuce w systemie nauk humanistycznych oraz ich 

specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

K_W05 pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W02 zna podstawową terminologię w zakresie nauk 

humanistycznych, w tym nauk o sztuce oraz nauk o 

muzyce 

K_W06 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

harmonia 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

analiza dzieła muzycznego 

techniki multimedialne 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

język obcy 

psychologia 

pedagogika 

H1A_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin 

nauki i sztuki, właściwych dla studiowanego kierunku 

i specjalności 

K_W07 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

analiza dzieła muzycznego 

akustyka 

techniki multimedialne 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

psychologia 

pedagogika 

H1A_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 

rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

K_W08 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 
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studiowanego kierunku i specjalności wieku 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

psychologia 

pedagogika 

H1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i 

interpretacji różnych wytworów sztuki, właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_W09 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

psychologia 

pedagogika 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

A1A_W03 posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do 

niezbędnych informacji dotyczących specjalności 

kompozycji (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet), ich analizowanie i interpretowanie we 

właściwy sposób 

K_W10 wprowadzenie do pracy 

naukowej, 

pisemna praca dyplomowa 

programy edytorskie 

język obcy 

A1A_W03 orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym 

specjalności kompozycja i jej kontekstu kulturowego, 

zarówno w aspekcie historycznym, jak i 

współczesnym (dotyczy to także Internetu i e-

learningu) 

K_W11 historia sztuki 

filozofia 

prawo autorskie 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

A1A_W03 posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 

rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w 

literaturze związanej z tymi zagadnieniami (dotyczy to 

także Internetu i e-learningu)  

K_W12 historia sztuki 

filozofia 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

harmonia 

A1A_W04 posiada znajomość stylów muzycznych i związanych 

z nimi technik kompozytorskich 

K_W13 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia sztuki 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

fortepian, 

kontrapunkt 

A1A_W01, 

A1A_W03, 

A1A_W04 

posiada wiedzę dotyczącą współczesnej kultury 

muzycznej 

K_W14 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

A1A_W05 posiada orientację w zakresie problematyki związanej K_W15 kompozycja 
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z technologiami stosowanymi w muzyce oraz z 

technikami multimedialnymi 

 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

programy edytorskie 

akustyka 

techniki multimedialne 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

A1A_W05 posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy 

instrumentów i ich  strojenia oraz zasad prawidłowej 

emisji głosu 

K_W16 instrumentacja 

emisja głosu 

A1A_W06 posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący 

marketingowych, finansowych i prawnych aspektów 

zawodu kompozytora, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim 

K_W17 kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

prawo autorskie 

A1A_W07 rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami 

studiowania 

K_W18 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

kształcenie słuchu 

harmonia 

harmonia praktyczna 

instrumentacja 

chór 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_W07 posiada podstawowe wiadomości w zakresie 

praktycznego zastosowania wiedzy o technikach 

kompozytorskich i zdolność analizowania pod tym 

kątem dzieł muzycznych 

K_W19 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

analiza dzieła muzycznego 

harmonia 

kontrapunkt 

instrumentacja 

harmonia praktyczna 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

w zakresie improwizacji 

A1A_W08 posiada znajomość podstawowych wzorców leżących 

u podstaw improwizacji i aranżacji 

K_W20 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

improwizacja fortepianowa 

harmonia praktyczna 

instrumentacja 

kontrapunkt 

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie) 

A1A_W09 

Rozp.MNiSW 

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 

pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, 

dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie 

prowadzenia  mniejszych zespołów orkiestrowych i 

chóralnych na podstawowym poziomie edukacji 

muzycznej 

K_W21 metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

w zakresie ekspresji artystycznej 

A1A_U01 dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia 

i realizowania własnych koncepcji artystycznych w 

zakresie kompozycji 

K_U01 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

improwizacja fortepianowa 

kontrapunkt 

A1A_U01 jest świadomy sposobów wykorzystywania swej 

intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze 

K_U02 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 
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ekspresji artystycznej kompozytora i filmowej 

improwizacja fortepianowa 

kontrapunkt 

A1A_U03 wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji 

zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w 

danym dziele ekspresji artystycznej, środków techniki 

kompozytorskiej, a niesionym przez niego 

komunikatem 

K_U03 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

improwizacja fortepianowa 

kontrapunkt 

historia sztuki 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

w zakresie repertuaru 

A1A_U02 posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy 

dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych 

wykonywanych utworów 

K_U04 fortepian 

czytanie partytur 

chór 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_U02, 

A1A_U03 

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i 

XXI wieku 

K_U05 analiza dzieła muzycznego 

fortepian 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

czytanie partytur 

chór 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

w zakresie pracy w zespole 

A1A_U04 jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami 

w różnego typu zespołach oraz w ramach innych 

wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym 

K_U06 emisja głosu 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

w zakresie czytania nut, umiejętności słuchowych i odtwórczych 

A1A_U05 opanował warsztat techniczny potrzebny do 

profesjonalnej prezentacji muzycznej  

K_U07 emisja głosu 

kształcenie słuchu 

fortepian 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_U05 poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia 

warsztatu technicznego 

K_U08 emisja głosu 

kształcenie słuchu 

fortepian 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 
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A1A_U07 posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu 

nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału 

muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy 

K_U09 emisja głosu 

kształcenie słuchu 

fortepian 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_U08 posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, 

zapamiętywania go i operowania nim 

K_U10 emisja głosu 

literatura muzyczna 

kształcenie słuchu 

fortepian 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

w zakresie umiejętności twórczych i warsztatu naukowego 

A1A_U05 

A1A_U12 

 

opanował warsztat techniczny w zakresie twórczości 

kompozytorskiej 

K_U11 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

kontrapunkt 

H1A_U01 

H1A_U02 
potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i 

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych 

źródeł i sposobów oraz posiada podstawowe 

umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i 

analizę problemów badawczych, dobór metod i 

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 

wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów 

w zakresie nauk o sztuce, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_U12 pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

psychologia 

pedagogika 

H1A_U03 

H1A_U04 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i posługiwać 

się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 

paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi 

dla studiowanej dyscypliny w typowych sytuacjach 

profesjonalnych 

K_U13 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

psychologia 

pedagogika 

H1A_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, 

właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie 

nauk humanistycznych (nauk o sztuce, w tym nauk o 

muzyce) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i 

interpretację z zastosowaniem typowych metod, w 

celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 

społecznego, miejsca w procesie historyczno-

kulturowym 

K_U14 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

psychologia 

pedagogika 

H1A_U08 

A1A_U09 

posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych, właściwych dla studiowanego kierunku i 

K_U15 techniki kompozytorskie XX 

wieku 
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 specjalności studiów, dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej  

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

programy edytorskie 

język obcy 

psychologia 

pedagogika 

A1A_U09 

A1A_U09 

 

posiada umiejętność swobodnej ustnej wypowiedzi na 

temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania 

muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko 

pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych 

K_U16 historia sztuki  

filozofia  

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

krytyka i prelekcja 

techniki kompozytorskie XX 

wieku  

muzyka polska  XX i XXI 

wieku 

akustyka 

A1A_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i 

dyscyplin artystycznych, właściwych dla 

studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

K_U17 język obcy 

w zakresie publicznych prezentacji 

A1A_U11 dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami, 

które z nich wynikają 

K_U18 emisja głosu  

fortepian 

krytyka i prelekcje   

dyrygowanie  

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka nauczania muzyki 

w zakresie improwizacji 

A1A_U12 posiada podstawowe umiejętności kształtowania i 

tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście 

od zapisanego tekstu nutowego 

K_U19 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

harmonia praktyczna 

improwizacja fortepianowa 

 

w zakresie pedagogiki 

A1A_U13 

Rozp.MNiSW 

posiada umiejętność praktycznego zastosowania 

wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji 

pedagogicznych, dającą kwalifikacje do prowadzenia  

mniejszych zespołów orkiestrowych i chóralnych na 

podstawowym poziomie edukacji muzycznej 

K_U20 metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka nauczania muzyki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

w aspekcie niezależności 

A1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

improwizacja fortepianowa 
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filozofia 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

programy edytorskie 

dyrygowanie 

kształcenie słuchu 

harmonia 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_K02 umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje 

K_K02 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

historia sztuki 

filozofia 

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

programy edytorskie 

A1A_K02 realizuje własne koncepcje i działania artystyczne 

oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikające z 

wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji 

K_K03 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

fortepian 

kontrapunkt 

instrumentacja 

harmonia praktyczna 

techniki multimedialne 

chór 

A1A_K02 posiada umiejętność organizacji pracy własnej i 

zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i 

projektów 

K_K04 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

fortepian 

harmonia praktyczna 

kontrapunkt 

instrumentacja 

techniki multimedialne 

chór 

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych 

A1A_K03 posiada umiejętność adaptowania się do nowych, 

zmiennych okoliczności, które mogą występować 

podczas wykonywania pracy zawodowej (twórczej) 

K_K05 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 
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metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K03 jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w 

celu rozwiązywania problemów 

K_K06 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K03 w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i 

zachowania 

K_K07 metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

chór 

fortepian 

emisja głosu 

w aspekcie krytycyzmu 

A1A_K04 posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 

budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojmowanej kultury 

K_K08 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K04 jest zdolny do definiowania własnych sądów i 

przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne 

oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej 

pracy artystycznej 

K_K09 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowe 

historia sztuki 

filozofia 

prawo autorskie 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

akustyka 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

w aspekcie komunikacji społecznej 

A1A_K05 umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego 

środowiska muzycznego i społeczności (twórcy, 

wykonawcy, odbiorcy),posługując się fachową 

terminologią z zakresu dziedziny muzyki 

K_K10 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 

prawo autorskie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

chór 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 
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muzyka polska XX i XXI 

wieku 

A1A_K05 posiada umiejętność współpracy i integracji podczas 

realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy 

pracach organizacyjnych i artystycznych 

związanych z różnymi przedsięwzięciami 

kulturalnymi,w sposób zorganizowany podchodząc do 

rozwiązywania problemów dotyczących własnych 

działań artystycznych 

K_K11 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

dyrygowanie 

prawo autorskie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

chór 

A1A_K05 w sposób świadomy i profesjonalny umie 

zaprezentować własną działalność artystyczną 

(kompozytorską) 

K_K12 kompozycja 

kompozycja muzyki teatralnej 

i filmowej 

prawo autorskie 

programy edytorskie 

w aspekcie prawa autorskiego 

A1A_K06 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

prawa autorskiego 

K_K13 prawo autorskie 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW: KOMPOZYCJA i TEORIA MUZYKI 

Specjalność: TEORIA MUZYKI 
 

poziom kształcenia studia I stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 
licencjat 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

Kierunek studiów KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI należy do obszaru kształcenia w 

zakresie sztuki (dziedzina: sztuki muzyczne). 

 

2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia 

H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego 

stopnia 

 
 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie 

sztuki i nauk 

humanistycz- 

nych 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Kompozycja i teoria muzyki 

 

Specjalność: TEORIA MUZYKI 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku studiów Kompozycja i teoria muzyki 

Specjalność: TEORIA MUZYKI absolwent: 

Symbol 
Przedmioty/moduły 

kształcenia 

WIEDZA 

w zakresie teorii muzyki i kompozycji 

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 

 

 

K_W01 literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

podstawy kompozycji 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

czytanie partytur 

dyrygowanie 

fortepian 

A1A_W01 dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych, pozwalającą na realizację zadań o 

charakterze interdyscyplinarnym 

K_W02 historia sztuki 

filozofia 

psychologia 

pedagogika 

literatura muzyczna 
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historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

krytyka i prelekcja 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

 muzyka polska XX i XXI 

wieku 

akustyka 

techniki multimedialne 

A1A_W02 posiada znajomość elementów struktury dzieła 

muzycznego i modeli formalnych utworów 

K_W03 podstawy kompozycji 

analiza dzieła 

muzycznegoharmonia 

historia muzyki powszechnej 

kontrapunkt 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

A1A_W01 

A1A_W02 

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą warsztatu 

kompozytorskiego 

K_W04 podstawy kompozycji 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

kontrapunkt 

w zakresie nauk o sztuce (w ramach nauk humanistycznych) 

H1A_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk 

o sztuce w systemie nauk humanistycznych oraz ich 

specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

K_W05 seminarium licencjackie  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W02 zna podstawową terminologię w zakresie nauk 

humanistycznych, w tym nauk o sztuce oraz nauk o 

muzyce 

K_W06 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

harmonia 

kontrapunkt  

seminarium licencjackie  

krytyka i prelekcja  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

język obcy 

seminarium muzyki 

jazzowej i rozrywkowej 

techniki multimedialne 

H1A_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin 

nauki i sztuki, właściwych dla studiowanego 

kierunku i specjalności 

K_W07 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

seminarium licencjackie  

krytyka i prelekcja  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 
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wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 

rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_W08 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

instrumentacja  

muzyka polska XX i XXI 

wieku  

seminarium licencjackie  

krytyka i prelekcja  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i 

interpretacji różnych wytworów sztuki, właściwe 

dla wybranych tradycji, teorii lub szkół 

badawczych w zakresie dziedzin nauki i sztuki, 

właściwych dla studiowanego kierunku i 

specjalności 

K_W09 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku  

seminarium licencjackie  

krytyka i prelekcja  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

A1A_W03 posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do 

niezbędnych informacji dotyczących specjalności 

kompozycji (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet), ich analizowanie i interpretowanie we 

właściwy sposób 

K_W10 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

programy edytorskie 

języki obce 

A1A_W03 orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym 

specjalności kompozycja i jej kontekstu 

kulturowego, zarówno w aspekcie historycznym, 

jak i współczesnym (dotyczy to także Internetu i e-

learningu) 

K_W11 historia sztuki 

filozofia 

prawo autorskie 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

pisemna praca dyplomowa 

A1A_W03 posiada znajomość i zrozumienie podstawowych 

linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w literaturze związanej z tymi zagadnieniami 

(dotyczy to także Internetu i e-learningu)  

K_W12 historia sztuki 

filozofia 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

analizy dzieła muzycznego 

harmonia 

A1A_W04 posiada znajomość stylów muzycznych i 

związanych z nimi technik kompozytorskich 

K_W13 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

analiza dzieła muzycznego 
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historia sztuki 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

fortepian 

kontrapunkt 

A1A_W01, 

A1A_W03, 

A1A_W04 

posiada wiedzę dotyczącą współczesnej kultury 

muzycznej 

K_W14 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

literatura muzyczna 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

A1A_W05 posiada orientację w zakresie problematyki 

związanej z technologiami stosowanymi w muzyce 

oraz z technikami multimedialnymi 

 

K_W15 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

programy edytorskie 

akustyka 

techniki multimedialne 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

A1A_W05 posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy 

instrumentów i ich  strojenia oraz zasad 

prawidłowej emisji głosu 

K_W16 instrumentacja 

emisja głosu 

A1A_W06 posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący 

marketingowych, finansowych i prawnych 

aspektów zawodu kompozytora, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zagadnienia związane z 

prawem autorskim 

K_W17 kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

prawo autorskie 

A1A_W07 rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami 

studiowania 

K_W18 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

kształcenie słuchu  

harmonia 

harmonia praktyczna 

instrumentacja 

chór 

dyrygowani 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_W07 posiada podstawowe wiadomości w zakresie 

praktycznego zastosowania wiedzy o muzyce i  

zdolność analizowania pod tym kątem dzieł 

muzycznych 

K_W19 analiza dzieła muzycznego 

harmonia 

kontrapunkt 

podstawy kompozycji 

instrumentacja 

harmonia praktyczna 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

w zakresie improwizacji 

A1A_W08 posiada znajomość podstawowych wzorców 

leżących u podstaw improwizacji i aranżacji 

K_W20 podstawy kompozycji 

harmonia praktyczna 

instrumentacja 

kontrapunkt 

rytmika 

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie) 
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A1A_W09 

Rozp. 

MNiSW 

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 

pedagogicznych i psychologicznych 

K_W21 pedagogika 

psychologia 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka harmonii, 

metodyka nauczania rytmiki 

A1A_W09 

Rozp. 

MNiSW 

posiada wiedzę z zakresu szczegółowej metodyki 

działalności pedagogicznej w zakresie edukacji 

muzycznej, dającą kwalifikacje do nauczania 

przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie 

muzycznym I i II stopnia oraz przedmiotu muzyka 

w szkolnictwie powszechnym 

K_W22 pedagogika 

psychologia 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka harmonii 

metodyka nauczania rytmiki 

A1A_W09 

Rozp. 

MNiSW 

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 

pedagogicznych i psychologicznych oraz ich 

praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do 

prowadzenia  mniejszych zespołów orkiestrowych i 

chóralnych na podstawowym poziomie edukacji 

muzycznej 

K_W23 pedagogika 

psychologia metodyka 

prowadzenia zespołów 

chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

UMIEJĘTNOŚCI 

w zakresie ekspresji artystycznej 

A1A_U01 dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do 

tworzenia i realizowania własnych koncepcji 

artystycznych 

K_U01 podstawy kompozycji 

dyrygowanie, 

fortepian 

kontrapunkt 

rytmika 

emisja głosu 

chór 

A1A_U01 jest świadomy sposobów wykorzystywania swej 

intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze 

ekspresji artystycznej 

K_U02 podstawy kompozycji 

dyrygowanie 

fortepian 

kontrapunkt 

rytmika 

emisja głosu 

chór 

A1A_U03 wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji 

zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w 

danym dziele ekspresji artystycznej, środków 

techniki kompozytorskiej, a niesionym przez niego 

komunikatem 

K_U03 podstawy kompozycji 

dyrygowanie 

fortepian 

kontrapunkt 

rytmika 

emisja głosu 

chór 

historia sztuki 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

w zakresie repertuaru 

A1A_U02 posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy 

dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych 

wykonywanych utworów 

K_U04 fortepian 

czytanie partytur 

chór 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 
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A1A_U02, 

A1A_U03 

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX 

i XXI wieku 

K_U05 analiza dzieła muzycznego 

fortepian 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

czytanie partytur 

chór 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

w zakresie pracy w zespole 

A1A_U04 jest przygotowany do współpracy z innymi 

muzykami w różnego typu zespołach oraz w 

ramach innych wspólnych prac i projektów, także o 

charakterze multidyscyplinarnym 

K_U06 emisja głosu 

rytmika 

dyrygowanie 

chór  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

w zakresie czytania nut, umiejętności słuchowych i odtwórczych 

A1A_U05 opanował warsztat techniczny potrzebny do 

profesjonalnej prezentacji muzycznej  

K_U07 emisja głosu 

kształcenie słuchu 

fortepian, 

rytmika 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_U05 poprzez opanowanie efektywnych technik 

ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego 

doskonalenia warsztatu technicznego 

K_U08 emisja głosu 

kształcenie słuchu 

fortepian 

rytmika 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_U07 posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu 

nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału 

muzycznego, zawartych w utworze idei i jego 

formy 

K_U09 emisja głosu 

kształcenie słuchu 

fortepian 

rytmika 

dyrygowanie 

chór 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

A1A_U08 posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, 

zapamiętywania go i operowania nim 

K_U10 emisja głosu 

literatura muzyczna 

kształcenie słuchu 

fortepian 

rytmika 

dyrygowanie 

chór 



7 
 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

w zakresie warsztatu naukowego i umiejętności twórczych 

H1A_U01 

H1A_U02 

potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i 

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych 

źródeł i sposobów oraz posiada podstawowe 

umiejętności badawcze, obejmujące, formułowanie 

i analizę problemów badawczych, dobór metod i 

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 

wyników, pozwalające na rozwiązywanie 

problemów w zakresie nauk o sztuce, właściwych 

dla studiowanego kierunku i specjalności 

K_U11 seminarium licencjackie  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_U03 

H1A_U04 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i posługiwać 

się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 

paradygmatami badawczymi i pojęciami 

właściwymi dla studiowanej dyscypliny w 

typowych sytuacjach profesjonalnych 

K_U12 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku  

seminarium licencjackie  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

H1A_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, 

właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie 

nauk humanistycznych (nauk o sztuce, w tym nauk 

o muzyce) oraz przeprowadzić ich krytyczną 

analizę i interpretację z zastosowaniem typowych 

metod, w celu określenia ich znaczeń, 

oddziaływania społecznego, miejsca w procesie 

historyczno-kulturowym 

K_U13 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku  

seminarium licencjackie  

krytyka i prelekcja  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

seminarium muzyki 

jazzowej i rozrywkowej 

H1A_U08 

A1A_U09 

 

posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych, właściwych dla studiowanego kierunku 

i specjalności studiów, dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

K_U14 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku  

seminarium licencjackie  

krytyka i prelekcja  

psychologia  

pedagogika  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 
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historia sztuki 

filozofia 

programy edytorskie 

język obcy 

A1A_U09 

H1A_U09 

 

posiada umiejętność swobodnej ustnej wypowiedzi 

na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania 

muzyki oraz na temat kwestii 

dotyczących szeroko pojmowanych tematów 

ogólnohumanistycznych 

K_U15 historia sztuki  

filozofia  

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

praca licencjacka 

seminarium licencjackie 

psychologia  

pedagogika  

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

krytyka i prelekcja 

techniki kompozytorskie XX 

wieku  

muzyka polska  XX i XXI 

wieku 

akustyka 

A1A_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla 

studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K_U16 język obcy 

A1A_U05 

A1A_U12 

 

opanował warsztat techniczny w zakresie 

propedeutyki kompozycji 

K_U17 podstawy kompozycji 

kontrapunkt 

w zakresie publicznych prezentacji 

A1A_U11 dzięki występom publicznym wykazuje 

umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi 

sytuacjami, które z nich wynikają 

K_U18 metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka harmonii 

emisja głosu  

fortepian 

krytyka i prelekcje   

rytmika  

metodyka nauczania rytmiki  

dyrygowanie  

chór  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka nauczania muzyki 

 

A1A_U11 wykazuje umiejętność brania pod uwagę 

specyficznych wymagań odbiorców muzyki, która 

wynika ze świadomej edukacji kulturalnej 

społeczeństwa 

K_U19 metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka harmonii 

krytyka i prelekcje   

metodyka nauczania rytmiki  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka nauczania muzyki 

w zakresie improwizacji 
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A1A_U12 posiada podstawowe umiejętności kształtowania i 

tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście 

od zapisanego tekstu nutowego 

K_U20 podstawy kompozycji 

harmonia praktyczna 

 

w zakresie pedagogiki 

A1A_U13 

Rozp.MNiSW 

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania 

wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji 

pedagogicznych i psychologicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania przedmiotów 

teoretycznych w szkolnictwie muzycznym I i II 

stopnia oraz przedmiotu muzyka w szkolnictwie 

powszechnym  

K_U21 pedagogika 

psychologia 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka harmonii 

metodyka nauczania rytmiki 

A1A_U13 

Rozp.MNiSW 

posiada umiejętność praktycznego zastosowania 

wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji 

pedagogicznych i psychologicznych, dającą 

kwalifikacje do prowadzenia  mniejszych zespołów 

orkiestrowych i chóralnych na podstawowym 

poziomie edukacji muzycznej 

K_U22 pedagogika 

psychologia 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka nauczania muzyki 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

w aspekcie niezależności 

A1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 techniki kompozytorskie XX 

wieku 

instrumentacja 

harmonia 

harmonia praktyczna  

kontrapunkt  

czytanie partytur  

muzyka polska XX i XXI 

wieku  

dyrygowanie  

podstawy kompozycji 

seminarium licencjackie  

krytyka i prelekcja  

emisja głosu  

psychologia  

pedagogika  

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych  

metodyka zasad muzyki  

metodyka harmonii  

metodyka kształcenia słuchu  

praca licencjacka  

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego 

kształcenie słuchu 

fortepian 

akustyka 

techniki komputerowe w 

praktyce kompozytorskiej 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

historia sztuki 

filozofia 

prawo autorskie 

programy edytorskie 
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język obcy 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

chór 

seminarium muzyki 

jazzowej i rozrywkowej 

rytmika 

metodyka nauczania rytmiki 

metodyka nauczania muzyki 

A1A_K02 umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje 

K_K02 wprowadzenie do pracy 

naukowej 

praca licencjacka 

seminarium licencjackie 

historia sztuki 

filozofia 

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego  

krytyka i prelekcja 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

programy edytorskie 

A1A_K02 realizuje własne koncepcje i działania artystyczne 

oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikające z 

wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji 

K_K03 podstawy kompozycji 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

fortepian 

kontrapunkt 

instrumentacja 

harmonia praktyczna 

techniki multimedialne 

rytmika 

chór 

A1A_K02 posiada umiejętność organizacji pracy własnej i 

zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i 

projektów 

K_K04 podstawy kompozycji 

dyrygowanie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenie 

zespołów chóralnych 

fortepian 

harmonia praktyczna 

kontrapunkt 

instrumentacja 

techniki multimedialne 

chór 

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych 

A1A_K03 posiada umiejętność adaptowania się do nowych, 

zmiennych okoliczności, które mogą występować 

podczas wykonywania pracy zawodowej 

K_K05 podstawy kompozycji 

dyrygowanie 

psychologia 

pedagogika 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 
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audycji muzycznych 

metodyka harmonii 

emisja głosu 

fortepian 

metodyka nauczania rytmiki 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K03 jest zdolny do efektywnego wykorzystania 

wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i 

samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania 

problemów 

K_K06 podstawy kompozycji 

dyrygowanie 

psychologia 

pedagogika 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka harmonii 

emisja głosu 

fortepian 

metodyka nauczania rytmiki 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K03 w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i 

zachowania 

K_K07 wychowanie fizyczne 

dyrygowani 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka harmonii 

emisja głosu 

fortepian 

metodyka nauczania rytmiki 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

w aspekcie krytycyzmu 

A1A_K04 posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny 

do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie 

działań muzycznych, artystycznych oraz w 

obszarze szeroko pojmowanej kultury 

K_K08 historia sztuki 

filozofia 

wprowadzenie do pracy 

naukowe 

praca licencjacka 

konsultacje pracy lic. 

seminarium licencjackie  

analiza dzieła muzycznego 

fortepian 

kontrapunkt 

podstawy kompozycji 

krytyka i prelekcja 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

rytmika 

dyrygowanie 
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metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

A1A_K04 jest zdolny do definiowania własnych sądów i 

przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i 

etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie 

własnej pracy zawodowej 

K_K09 historia sztuki 

filozofia 

prawo autorskie 

psychologia 

pedagogika 

historia muzyki powszechnej 

analiza dzieła muzycznego 

podstawy kompozycji 

akustyka 

krytyka i prelekcja, 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

akustyka 

podstawy kompozycji 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

praca licencjacka 

seminarium licencjackie 

w aspekcie komunikacji społecznej 

A1A_K05 umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego 

środowiska muzycznego i społeczności (twórcy, 

wykonawcy, odbiorcy), posługując się fachową 

terminologią z zakresu dziedziny muzyki 

K_K10 dyrygowanie 

prawo autorskie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

chór 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka harmonii 

metodyka nauczania rytmiki, 

praca licencjacka 

seminarium licencjackie 

historia muzyki powszechnej 

literatura muzyczna 

analiza dzieła muzycznego  

krytyka i prelekcja 

techniki kompozytorskie XX 

wieku 

muzyka polska XX i XXI 

wieku 

rytmika 

A1A_K05 posiada umiejętność współpracy i integracji 

podczas realizacji zespołowych zadań 

projektowych oraz przy pracach organizacyjnych, 

związanych z różnymi przedsięwzięciami 

kulturalnymi, w sposób zorganizowany podchodząc 

do rozwiązywania problemów dotyczących 

własnych działań zawodowych 

K_K11 dyrygowanie 

prawo autorskie 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych  

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

chór 

krytyka i prelekcja 
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rytmika 

metodyka nauczania rytmiki 

A1A_K05 w sposób świadomy i profesjonalny umie 

zaprezentować własną działalność naukową i 

pedagogiczną 

K_K12 programy edytorskie 

język obcy 

prawo autorskie 

wprowadzenie do pracy 

naukowej 

praca licencjacka 

seminarium licencjackie 

psychologia 

pedagogika 

metodyka nauczania muzyki 

metodyka kształcenia słuchu 

metodyka zasad muzyki 

metodyka prowadzenia 

audycji muzycznych 

metodyka harmonii 

metodyka nauczania rytmiki 

emisja głosu 

krytyka i prelekcja 

metodyka prowadzenia 

zespołów instrumentalnych 

metodyka prowadzenia 

zespołów chóralnych 

w aspekcie prawa autorskiego 

A1A_K06 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu prawa autorskiego 

K_K13 prawo autorskie 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW: DYRYGENTURA 
                                                                                                                                            

poziom kształcenia studia II stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 
magister sztuki 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

Kierunek studiów DYRYGENTURA należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki 

(dziedzina: sztuki muzyczne). 

 

2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia 

W — kategoria wiedzy 

U — kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

A2A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia 

H2A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego 

stopnia 
 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie 

sztuki i nauk 

humanistycz- 

nych 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

DYRYGENTURA 

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 

kierunku studiów Dyrygentura absolwent: 

Symbol 
Przedmioty/moduły 

kształcenia 

WIEDZA 

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego 

A2A_W01 posiada gruntowną znajomość repertuaru 

symfoniczno-operowego  i związanych z nim tradycji 

wykonawczych 

K_W01 dyrygentura 

czytanie partytur 

techniki kompozytorskie 

XX wieku 

analiza dzieła muzycznego 

A2A_W01 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru 

symfoniczno-operowego oraz związanego z nią 

piśmiennictwa 

K_W02 dyrygentura 

czytanie partytur  

pisemna praca dyplomowa 

A2A_W01 posiada gruntowną znajomość literatury muzycznej  K_W03 dyrygentura 

czytanie partytur 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI wieku 
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analiza dzieła muzycznego 

style muzyczne 

etnomuzykologia 

A2A_W02 umie zastosować wiedzę dotyczącą elementów 

struktury dzieła muzycznego i ich wzajemnych relacji 

do wyrażania własnych koncepcji artystycznych 

K_W04 dyrygentura 

propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

A2A_W03 

A2A_W05 

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań 

teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, 

sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego 

ich interpretowania) 

K_W05 seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI w. 

analiza dzieła muzycznego 

style muzyczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

w zakresie nauk o sztuce (w ramach nauk humanistycznych) 

H2A_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej nauk o sztuce (nauk o muzyce), w 

ramach nauk humanistycznych, którą jest w stanie 

rozwijać i twórczo stosować w działalności 

profesjonalnej 

K_W06 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_W02 zna terminologię w zakresie nauk humanistycznych, w 

tym nauk o sztuce oraz nauk o muzyce, w zakresie 

rozszerzonym 

K_W07 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki 

i sztuki, właściwych dla studiowanego kierunku i 

specjalności, pozwalającą na integrowanie perspektyw 

właściwych dla kilku dyscyplin naukowych i w 

zakresie sztuki 

K_W08 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 
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polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_W06 ma szczegółową wiedzę o dokonaniach, ośrodkach i 

szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary 

dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla studiowanego 

kierunku i specjalności studiów 

K_W09 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, 

interpretacji, wartościowania i problematyzowania 

różnych wytworów kultury i sztuki, właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_W10 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

A2A_W03 posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu 

historycznego muzyki i jej związków z innymi 

dziedzinami współczesnego życia 

K_W11 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI w. 

komunikacja społeczna 

etnomuzykologia 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

style muzyczne 

analiza dzieła muzycznego 

A2A_W03 posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 

różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały 

nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz 

umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania 

wiedzy dotyczącej swojej specjalności 

K_W12 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku 

komunikacja społeczna 
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etnomuzykologia 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

style muzyczne 

analiza dzieła muzycznego 

krytyka i prelekcja 

A2A_W04 na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i 

związanych z nimi tradycjach wykonawczych umie 

konstruować programy (repertuarowe, koncertowe 

itp.), które są spójne i właściwe z punktu widzenia 

dyrygenta 

K_W13 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

style muzyczne 

analiza dzieła muzycznego 

krytyka i prelekcja 

A2A_W05 posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami 

studiów oraz zdolność do integrowania nabytej wiedzy 

K_W14 dyrygentura 

czytanie partytur 

krytyka i prelekcje 

analiza dzieła muzycznego 

marketing i zarządzanie 

A2A_W05 posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy 

instrumentów i specyfiki ich brzmienia 

K_W15 instrument orkiestrowy 

instrumentoznawstwo 

praktyczne 

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

A2A_W06 poprzez indywidualną pracę poszerza wiedzę 

dotyczącą improwizacji i nowych technik 

wykonawczych oraz kompozytorskich 

 

K_W16 propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI wieku 

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie) 

A2A_W07 

Rozp.MNiSW 

wykazuje się głębokim zrozumieniem i opanowaniem 

teorii pedagogiki, dającym kwalifikacje do nauczania 

w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej (A+B+D) 

K_W17 psychologia muzyki  

dydaktyka prowadzenia 

zespołów orkiestrowych i 

chóralnych 

UMIEJĘTNOŚCI 

w zakresie ekspresji artystycznej 

A2A_U01 posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie 

własnych koncepcji artystycznych 

K_U01 dyrygentura  

propedeutyka kompozycji 

krytyka i prelekcja 

kontrapunkt 

A2A_U01 

A2A_U03 

 

samodzielnie interpretuje utwory muzyczne w oparciu 

o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim 

poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami 

stylistycznymi 

K_U02 dyrygentura  

style muzyczne 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

etnomuzykologia 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

A2A_U01 podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 

wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła 

muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych 

K_U03 dyrygentura 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 
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etnomuzykologia 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

style muzyczne 

w zakresie repertuaru 

A2A_U02 potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i 

pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie 

dyrygentury symfoniczno-operowej, z możliwością 

specjalizowania się w wybranym obszarze 

K_U04 dyrygentura 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

etnomuzykologia 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

style muzyczne 

A2A_U02 

A2A_U03 

A2A_U08 

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i 

związanych z nimi tradycjach wykonawczych 

wykazuje się umiejętnością konstruowania i 

wykonywania spójnych i właściwych z punktu 

widzenia sztuki wykonawczej programów 

K_U05 dyrygentura 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI wieku 

etnomuzykologia 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

analiza dzieła muzycznego 

style muzyczne 

w zakresie pracy w zespole 

A2A_U04 jest zdolny do funkcjonowania w różnych zespołach 

wykonawczych jako dyrygent symfoniczno-operowy i 

posiada umiejętność współdziałania z innymi 

artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach 

innych wspólnych prac i projektów, także o 

charakterze multidyscyplinarnym 

K_U06 dyrygentura 

A2A_U04 posiada umiejętność kreowania i realizowania 

projektów artystycznych (często w powiązaniu z 

innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do 

podjęcia roli dyrygenta w zespołach różnego typu 

K_U07 dyrygentura 

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i 

odtwórczych 

A2A_U05 kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na 

studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną 

pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do 

tworzenia, realizowania i wyrażania własnych 

koncepcji artystycznych 

K_U08 dyrygentura 

A2A_U05 posiada umiejętność szybkiego odczytania i 

opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 

zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej 

K_U09 dyrygentura 

czytanie partytur 

A2A_U05 posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i 

kontrolowania struktur rytmicznych i 

metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 

aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, 

struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów 

K_U10 dyrygentura 

instrument orkiestrowy 

instrumentoznawstwo 

praktyczne 

w zakresie warsztatu naukowego i umiejętności werbalnych 

H2A_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i 

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych 

K_U11 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 
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źródeł i oraz formułować na tej podstawie krytyczne 

sądy 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, 

obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę 

różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie 

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 

wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie 

złożonych problemów w zakresie nauk o sztuce, 

właściwych dla studiowanego kierunku i specjalności 

K_U12 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_U03 

H2A_U04 

potrafi podejmować autonomiczne działania 

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 

własną karierą zawodową oraz posiada umiejętność 

integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie 

nauk o sztuce (nauk o muzyce), a także jej 

zastosowania w nietypowych sytuacjach 

profesjonalnych 

K_U13 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych rodzajów wytworów kultury, właściwych dla 

studiowanej dyscypliny w zakresie nauk o sztuce (w 

tym nauk o muzyce), z zastosowaniem współczesnych 

metod badawczych,  w celu określenia ich znaczeń, 

oddziaływania społecznego, miejsca w procesie 

historyczno-kulturowym 

K_U14 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 
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chorał gregoriański 

style muzyczne 

H2A_U09 

H2A_U10 

A1A_U06 

A1A_U07 

 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych, w 

zakresie dziedzin i dyscyplin nauki oraz sztuki 

właściwych dla studiowanego kierunku i specjalności 

studiów 

K_U15 analiza dzieła muzycznego 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

w zakresie publicznych prezentacji 

A2A_U08 w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów 

publicznych i wykazuję się umiejętności nawiązania 

kontaktu z publicznością poprzez wierne, płynne i 

przekonujące oddanie idei dzieła muzycznego 

K_U16 dyrygentura 

psychologia muzyki 

komunikacja społeczna 

w zakresie improwizacji 

A2A_U09 posiada umiejętność swobodnego kształtowania 

muzyki w sposób umożliwiający odejście od 

zapisanego tekstu nutowego 

K_U17 dyrygentura 

A2A_U09 posiada umiejętność improwizowania w oparciu o 

znajomość technik wykonawczych i kompozytorskich 

K_U18 dyrygentura 

propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

A2A_U09 posiada umiejętność transponowania przebiegów 

melodyczno-harmonicznych 

K_U19 czytanie partytur 

propedeutyka kompozycji 

w zakresie pedagogiki 

A2A_U10 

Rozp.MNiSW 

posiada umiejętność praktycznego zastosowania 

pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów 

pedagogiki, dającą kwalifikacje do nauczania 

w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej 

K_U20 dydaktyka prowadzenia 

zespołów orkiestrowych i 

chóralnych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

w aspekcie niezależności 

A2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi 

inspirować oraz organizować proces uczenia się 

innych osób 

K_K01 czytanie partytur 

instrumentoznawstwo 

praktyczne 

kontrapunkt 

analiza dzieła muzycznego 

dyrygentura I-VI 

instrumenty orkiestrowe 

pisemna praca dyplomowa 

techniki kompozytorskie 

XX i  XXI wieku 

propedeutyka kompozycji 

seminarium muzyki 

dawnej 

seminarium muzyki 

polskiej XX i XXI wieku  

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki  

marketing i zarządzanie 
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komunikacja społeczna 

dydaktyka prowadzenia 

zespołów orkiestrowych i 

chóralnych 

etnomuzykologia 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

chorał gregoriański 

style muzyczne 

A2A_K02 jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, 

zdolnym do świadomego integrowania zdobytej 

wiedzy w obrębie dyrygentury symfoniczno-operowej 

oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 

kulturotwórczych 

K_K02 dyrygentura 

A2A_K02 inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko 

pojętej kultury (podejmowanie projektów o 

charakterze interdyscyplinarnym lub też 

wymagających współpracy z przedstawicielami innych 

dziedzin sztuki i nauki) 

K_K03 dyrygentura 

komunikacja społeczna 

marketing i zarządzanie 

A2A_K02 w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym 

K_K04 dyrygentura 

marketing i zarządzanie 

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych 

A2A_K03 świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery 

zawodowej na podstawie zdobytych na studiach 

umiejętności i wiedzy, wykorzystując również 

wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego 

samokształcenia 

K_K05 dyrygentura 

marketing i zarządzanie 

psychologia muzyki 

komunikacja społeczna 

A2A_K03, 

A2A_K05 

prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą 

organizację przedsięwzięcia 

K_K06 marketing i zarządzanie 

w aspekcie krytycyzmu 

A2A_K04 posiada umiejętność krytycznej oceny własnych 

działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać 

takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu 

kultury, sztuki i innych dziedzin działalności 

artystycznej 

K_K07 dyrygentura 

pisemna praca dyplomowa 

krytyka i prelekcja 

w aspekcie komunikacji społecznej 

A2A_K05 wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, wykazując 

się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w 

zakresie wykonywania własnych działań artystycznych 

i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy 

K_K08 dyrygentura 

marketing i zarządzanie 

komunikacja społeczna 

psychologia muzyki 

A2A_K05 prezentuje skomplikowane i specjalistyczne zadania i 

projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały 

dla osób niemających doświadczenia w pracy nad 

projektami artystycznymi 

K_K09 krytyka i prelekcja 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie 

XX i XXI wieku 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW: KOMPOZYCJA i TEORIA MUZYKI 

Specjalność: KOMPOZYCJA 

 

poziom kształcenia studia II stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 
magister sztuki 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

Kierunek studiów KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI (specjalność: kompozycja) należy do 

obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina: sztuki muzyczne). 

 

2. Efekty kształcenia 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia 

H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia 

 

 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie 

sztuki i nauk 

humanistycz- 

nych 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Kompozycja i teoria muzyki 

Specjalność: KOMPOZYCJA 

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 

kierunku studiów Kompozycja i teoria muzyki, 

specjalność KOMPOZYCJA absolwent: 

Symbol 
Przedmioty/moduły 

kształcenia 

WIEDZA 

w zakresie kompozycji i teorii muzyki 

A2A_W01 posiada gruntowną znajomość literatury muzycznej 

 

 

K_W01 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

analiza dzieła muzycznego 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

etnomuzykologia 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

style muzyczne 

instrument 

A2A_W01 dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych, pozwalającą na realizację zadań o 

K_W02 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 
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charakterze interdyscyplinarnym marketing i zarządzanie 

współczesne metody 

analityczne 

historia teorii muzyki 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

A2A_W02 umie zastosować wiedzę dotyczącą elementów 

struktury dzieła muzycznego i ich wzajemnych 

relacji do wyrażania własnych koncepcji twórczych 

K_W03 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

kontrapunkt 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

pisemna praca dyplomowa 

realizacja basu cyfrowanego 

instrument 

A2A_W01 

A2A_W02 

dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą warsztatu 

kompozytorskiego i szeroko rozumianych zadań 

twórczych 

K_W04 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

techniki kompozytorskie XX  

i XXI wieku 

pisemna praca dyplomowa 

w zakresie nauk o sztuce (w ramach nauk humanistycznych) 

H2A_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej nauk o sztuce (nauk o muzyce), w 

ramach nauk humanistycznych, którą jest w stanie 

rozwijać i twórczo stosować w działalności 

profesjonalnej 

K_W05 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

style muzyczne 

instrumenty historyczne  

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

H2A_W02 zna terminologię w zakresie nauk 

humanistycznych, w tym nauk o sztuce oraz nauk o 

muzyce, w zakresie rozszerzonym 

K_W06 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

style muzyczne 

instrumenty historyczne  

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 
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H2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin 

nauki i sztuki, właściwych dla studiowanego 

kierunku i specjalności, pozwalającą na 

integrowanie perspektyw właściwych dla kilku 

dyscyplin naukowych i w zakresie sztuki 

K_W07 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

style muzyczne 

instrumenty historyczne  

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

H2A_W06 ma szczegółową wiedzę o dokonaniach, ośrodkach 

i szkołach badawczych obejmującą wybrane 

obszary dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności studiów 

K_W08 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

style muzyczne 

instrumenty historyczne  

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

H2A_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, 

interpretacji, wartościowania i problematyzowania 

różnych wytworów kultury i sztuki, właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_W09 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

style muzyczne 

instrumenty historyczne  

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

A2A_W03 posiada szczegółową wiedzę umożliwiającą 

docieranie do niezbędnych informacji dotyczących 

specjalności kompozycji (książki, nagrania, 

materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i 

interpretowanie we właściwy sposób 

K_W10 techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

współczesne metody 

analityczne 

pisemna praca dyplomowa 

krytyka i prelekcja 

A2A_W03 ma rozszerzoną wiedzę na temat piśmiennictwa 

dotyczącego specjalności kompozycja i jej 

K_W11 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 



4 
 

kontekstu kulturowego, zarówno w aspekcie 

historycznym, jak i współczesnym (dotyczy to 

także Internetu i e-learningu) 

analiza dzieła muzycznego 

marketing i zarządzanie 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

współczesne metody 

analityczne 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

krytyka i prelekcja pisemna 

praca dyplomowa 

style muzyczne 

seminarium muzyki dawnej 

chorał gregoriański 

A2A_W03 dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu 

historycznego muzyki oraz samodzielne rozwija tę 

wiedzę w sposób odpowiadający studiowanej 

specjalności 

K_W12 analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

historia teorii muzyki 

A2A_W04 na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i 

technikach kompozytorskich umie tworzyć własne 

wypowiedzi artystyczne 

K_W13 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

analiza dzieła muzycznego 

kontrapunkt 

techniki kompozytorskie XX 

XXI wieku 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki dawnej 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

style muzyczne 

A2A_W03 

A2A_W04 

umie w praktyce kompozytorskiej zastosować 

wiedzę dotyczącą współczesnej kultury muzycznej  

K_W14 estetyka muzyki 

analiza dzieła muzycznego 

marketing i zarządzanie 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

A2A_W05 posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi 

elementami studiów oraz zdolność do integrowania 

nabytej wiedzy  

 

K_W15 psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

kompozycja  

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

krytyka i prelekcja 

instrumentoznawstwo 

praktyczne 

realizacja basu cyfrowanego 

instrument 

A2A_W06 posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy 

instrumentów i specyfiki ich brzmienia  

 

K_W16 kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

instrumentoznawstwo 

praktyczne 

instrument 

w zakresie improwizacji 

A2A_W08 poprzez indywidualną pracę poszerza wiedzę 

dotyczącą improwizacji i nowych technik 

wykonawczych oraz kompozytorskich 

K_W17 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

kontrapunkt 
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techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

instrumentoznawstwo 

praktyczne 

realizacja basu cyfrowanego 

instrument 

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie) 

A2A_W09 

Rozp.MNiSW 

wykazuje się głębokim zrozumieniem i 

opanowaniem teorii pedagogiki, dającym 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swej 

specjalności na wszystkich poziomach edukacji 

muzycznej (A+B+D) 

K_W18 psychologia muzyki 

moduł pedagogiczny 

metodyka historii muzyki 

metodyka form muzycznych 

UMIEJĘTNOŚCI 

w zakresie ekspresji artystycznej 

A2A_U01 posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie 

własnych koncepcji w zakresie kompozycji 

K_U01 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

kontrapunkt 

instrument 

A2A_U01 podczas realizacji własnych koncepcji w zakresie 

kompozycji wykazuje się umiejętnością 

świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej 

elementów dzieła muzycznego i obowiązujących 

wzorców formalnych 

K_U02 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

kontrapunkt 

w zakresie umiejętności słuchowych i odtwórczych 

A2A_U03 

A2A_U05 

 

posiada pogłębioną umiejętność właściwego 

odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego 

przekazania materiału muzycznego, zawartych w 

utworze idei i jego formy 

K_U03 instrument 

realizacja basu cyfrowanego  

chorał gregoriański 

w zakresie umiejętności twórczych i warsztatu naukowego 

A2A_U05 

 

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na 

studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną 

pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do 

tworzenia, realizowania i wyrażania własnych 

koncepcji artystycznych w zakresie twórczości 

kompozytorskiej 

K_U04 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

kontrapunkt 

H2A_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i 

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych 

źródeł i oraz formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy 

K_U05 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

style muzyczne  

instrumenty historyczne 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

H2A_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, 

obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę 

różnych idei i poglądów, dobór metod i 

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i 

prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 

rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie 

K_U06 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 
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nauk o sztuce, właściwych dla studiowanego 

kierunku i specjalności 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

style muzyczne  

instrumenty historyczne 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

H2A_U03 

H2A_U04 

potrafi podejmować autonomiczne działania 

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 

własną karierą zawodową oraz posiada umiejętność 

integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w 

zakresie nauk o sztuce (nauk o muzyce), a także jej 

zastosowania w nietypowych sytuacjach 

profesjonalnych 

K_U07 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

style muzyczne  

instrumenty historyczne 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

H2A_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i 

interpretację różnych rodzajów wytworów kultury, 

właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie 

nauk o sztuce (w tym nauk o muzyce), z 

zastosowaniem współczesnych metod badawczych,  

w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 

społecznego, miejsca w procesie historyczno-

kulturowym 

K_U08 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

style muzyczne  

instrumenty historyczne 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

H2A_U09 

H2A_U10 

A1A_U06 

A1A_U07 

 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych, w 

zakresie dziedzin i dyscyplin nauki oraz sztuki 

właściwych dla studiowanego kierunku i 

specjalności studiów 

K_U09 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 
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estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

style muzyczne  

instrumenty historyczne 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

w zakresie publicznych prezentacji 

A2A_U08 w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów 

publicznych 

K_U10 krytyka i prelekcja  

 

w zakresie improwizacji 

A2A_U09 posiada umiejętność swobodnego kształtowania i 

tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście 

od zapisanego tekstu nutowego 

K_U11 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

realizacja basu cyfrowanego 

A2A_U09 posiada umiejętność improwizowania w oparciu o 

znajomość technik kompozytorskich 

K_U12 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

kontrapunkt 

w zakresie pedagogiki 

A2A_U10 

Rozp.MNiSW 

posiada umiejętność praktycznego zastosowania 

pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów 

pedagogiki, dającą kwalifikacje do nauczania 

na wszystkich poziomach edukacji muzycznej 

K_U13 psychologia muzyki 

metodyka historii muzyki 

metodyka form muzycznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

w aspekcie niezależności 

A2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 

potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia 

się innych osób 

K_K01 techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

analiza dzieła muzycznego 

historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

kontrapunkt 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

instrumentoznawstwo 

praktyczne 

pisemna praca dyplomowa 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

instrument 

style muzyczne 

instrumenty historyczne 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

realizacja basu cyfrowanego 

muzykoterapia dziecięca 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

A2A_K02 jest w pełni kompetentnym i samodzielnym 

kompozytorem, zdolnym do świadomego 

integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

kompozycji oraz w ramach innych szeroko pojętych 

działań kulturotwórczych 

K_K02 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 
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A2A_K02 inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko 

pojętej kultury (podejmowanie projektów o 

charakterze interdyscyplinarnym lub też 

wymagających współpracy z przedstawicielami 

innych dziedzin sztuki i nauki) 

K_K03 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

marketing  i zarządzanie 

 

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych 

A2A_K03 świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery 

zawodowej na podstawie zdobytych na studiach 

umiejętności i wiedzy, wykorzystując również 

wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego 

samokształcenia 

K_K04 psychologia muzyki 

kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

marketing  i zarządzanie 

 

A2A_K03 

A1A_K05 

prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą 

organizację przedsięwzięcia 

K_K05 marketing  i zarządzanie 

 

w aspekcie krytycyzmu 

A2A_K04 posiada umiejętność krytycznej oceny własnych 

działań twórczych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i 

innych dziedzin działalności artystycznej 

K_K06 kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

pisemna praca dyplomowa 

krytyka i prelekcja 

estetyka muzyki 

w aspekcie komunikacji społecznej 

A2A_K05 wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, 

wykazując się umiejętnością funkcjonowania w 

społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych 

działań twórczych i dostosowywania się do 

współczesnego rynku pracy 

K_K07 psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

kompozycja 

kompozycja muzyki 

teatralnej i filmowej 

A2A_K05 prezentuje skomplikowane i specjalistyczne zadania 

i projekty w przystępnej formie, w sposób 

zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w 

pracy nad projektami artystycznymi 

K_K08 krytyka i prelekcja 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW: KOMPOZYCJA i TEORIA MUZYKI 

Specjalność: TEORIA 

 

poziom kształcenia studia II stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 
magister sztuki 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

Kierunek studiów KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI (specjalność: teoria muzyki) należy do 

obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina: sztuki muzyczne). 

 

2. Efekty kształcenia 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia 

H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia 

 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie 

sztuki i nauk 

humanistycz- 

nych 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Kompozycja i teoria muzyki 

Specjalność: KOMPOZYCJA 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku studiów Kompozycja i teoria muzyki, 

specjalność KOMPOZYCJA absolwent: 

Symbol 
Przedmioty/moduły 

kształcenia 

WIEDZA 

w zakresie teorii muzyki i kompozycji 

A2A_W01 

 

posiada gruntowną znajomość literatury muzycznej 

 

 

K_W01 analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

etnomuzykologia 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki dawnej 

style muzyczne 

A2A_W01 dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych, pozwalającą na realizację zadań o 

charakterze interdyscyplinarnym 

K_W02 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

współczesne metody 

analityczne 

historia teorii muzyki 
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etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

A2A_W02 umie zastosować wiedzę dotyczącą elementów 

struktury dzieła muzycznego i ich wzajemnych 

relacji do wyrażania własnych koncepcji twórczych 

K_W03 propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

realizacja basu cyfrowanego 

A2A_W01 

A2A_W02 

dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą 

warsztatu kompozytorskiego i szeroko 

rozumianych zadań twórczych 

K_W04 propedeutyka kompozycji 

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

techniki kompozytorskie XX  

i XXI wieku 

w zakresie nauk o sztuce, w ramach nauk humanistycznych 

H2A_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej nauk o sztuce (nauk o muzyce), w 

ramach nauk humanistycznych, którą jest w stanie 

rozwijać i twórczo stosować w działalności 

profesjonalnej 

K_W05 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

H2A_W02 zna terminologię w zakresie nauk 

humanistycznych, w tym nauk o sztuce oraz nauk o 

muzyce, w zakresie rozszerzonym 

K_W06 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 
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XX w. 

style muzyczne 

H2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin 

nauki i sztuki, właściwych dla studiowanego 

kierunku i specjalności, pozwalającą na 

integrowanie perspektyw właściwych dla kilku 

dyscyplin naukowych i w zakresie sztuki 

K_W07 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

H2A_W06 ma szczegółową wiedzę o dokonaniach, ośrodkach 

i szkołach badawczych obejmującą wybrane 

obszary dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności studiów 

K_W08 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

H2A_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, 

interpretacji, wartościowania i problematyzowania 

różnych wytworów kultury i sztuki, właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w 

zakresie dziedzin nauki i sztuki, właściwych dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

K_W09 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 
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seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

A2A_W03 posiada szczegółową wiedzę umożliwiającą 

docieranie do niezbędnych informacji dotyczących 

studiowanej specjalności (książki, nagrania, 

materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i 

interpretowanie we właściwy sposób 

K_W05 analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

współczesne metody 

analityczne 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

historia teorii muzyki 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

pedagogika 

seminarium magisterskie 

praca magisterska 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki dawnej 

style muzyczne 

A2A_W03 ma rozszerzoną wiedzę na temat piśmiennictwa 

dotyczącego studiowanej specjalności i jej 

kontekstu kulturowego, zarówno w aspekcie 

historycznym, jak i współczesnym (dotyczy to 

także Internetu i e-learningu) 

K_W06 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

analiza dzieła muzycznego 

propedeutyka kompozycji 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

współczesne metody 

analityczne 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

historia teorii muzyki 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

pedagogika 

seminarium magisterskie 

praca magisterska 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

seminarium muzyki dawnej 

style muzyczne 

A2A_W03 dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu 

historycznego muzyki oraz samodzielne rozwija tę 

K_W07 analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 
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wiedzę w sposób odpowiadający studiowanej 

specjalności 

i XXI wieku 

historia teorii muzyki 

chorał gregoriański 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

A2A_W04 na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i 

technikach kompozytorskich umie tworzyć własne 

wypowiedzi artystyczne 

K_W08 propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

A2A_W05 posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi 

elementami studiów oraz zdolność do integrowania 

nabytej wiedzy  

 

K_W09 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

analiza dzieła muzycznego 

marketing i zarządzanie 

propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

współczesne metody 

analityczne 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

historia teorii muzyki 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

pedagogika 

seminarium magisterskie 

praca magisterska 

seminarium muzyki XIX i 

XX wieku 

seminarium muzyki dawnej 

realizacja basu cyfrowanego 

style muzyczne 

muzykoterapia 

w zakresie improwizacji 

A2A_W08 poprzez indywidualną pracę poszerza wiedzę 

dotyczącą improwizacji i nowych technik 

kompozytorskich 

K_W10 propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

techniki kompozytorskie XX 

i XXI wieku 

realizacja basu cyfrowanego 

w zakresie pedagogiki 

A2A_W09 

Rozp.MNiSW 

wykazuje się głębokim zrozumieniem i 

opanowaniem teorii pedagogiki, dającym 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swej 

specjalności na wszystkich poziomach edukacji 

muzycznej (A+B+D) 

K_W11 psychologia muzyki 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

muzykoterapia dziecięca 

UMIEJĘTNOŚCI 

w zakresie ekspresji artystycznej 

A2A_U01 podczas realizacji własnych koncepcji twórczych 

wykazuje się umiejętnością świadomego 

zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła 

muzycznego i obowiązujących wzorców 

formalnych 

K_U01 propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

w zakresie umiejętności słuchowych i odtwórczych 

A2A_U03 posiada pogłębioną umiejętność właściwego K_U02 realizacja basu cyfrowanego 
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A2A_U05 

 

odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego 

przekazania materiału muzycznego, zawartych w 

utworze idei i jego formy 

chorał gregoriański 

w zakresie warsztatu naukowego i umiejętności twórczych 

H2A_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i 

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych 

źródeł i oraz formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy 

K_U03 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

H2A_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, 

obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę 

różnych idei i poglądów, dobór metod i 

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i 

prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 

rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie 

nauk o sztuce, właściwych dla studiowanego 

kierunku i specjalności 

K_U04 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

H2A_U03 

H2A_U04 

potrafi podejmować autonomiczne działania 

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 

własną karierą zawodową oraz posiada umiejętność 

integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w 

zakresie nauk o sztuce (nauk o muzyce), a także jej 

zastosowania w nietypowych sytuacjach 

profesjonalnych 

K_U05 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 
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metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

H2A_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i 

interpretację różnych rodzajów wytworów kultury, 

właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie 

nauk o sztuce (w tym nauk o muzyce), z 

zastosowaniem współczesnych metod badawczych,  

w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 

społecznego, miejsca w procesie historyczno-

kulturowym 

K_U06 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

H2A_U09 

H2A_U10 

A1A_U06 

A1A_U07 

 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych, w 

zakresie dziedzin i dyscyplin nauki oraz sztuki 

właściwych dla studiowanego kierunku i 

specjalności studiów 

K_U07 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  
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chorał gregoriański 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

style muzyczne 

A2A_U06 

 

 

poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i 

wyrażania własnych koncepcji twórczych w 

zakresie twórczości kompozytorskiej 

K_U08 propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

w zakresie publicznych prezentacji 

A2A_U08 w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów 

publicznych 

K_U09 krytyka i prelekcja 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

w zakresie improwizacji 

A2A_U09 posiada umiejętność swobodnego kształtowania i 

tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście 

od zapisanego tekstu nutowego 

K_U10 propedeutyka kompozycji 

realizacja basu cyfrowanego 

A2A_U09 posiada umiejętność improwizowania w oparciu o 

znajomość technik kompozytorskich 

K_U11 propedeutyka kompozycji 

kontrapunkt 

w zakresie pedagogiki 

A2A_U10 

Rozp.MNiSW 

posiada umiejętność praktycznego zastosowania 

pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów 

pedagogiki, dającą kwalifikacje do nauczania 

na wszystkich poziomach edukacji muzycznej 

K_U12 psychologia muzyki 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

muzykoterapia dziecięca 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

w aspekcie niezależności 

A2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 

potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia 

się innych osób 

K_K01 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

propedeutyka kompozycji 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

kontrapunkt 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

praca magisterska 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne  

chorał gregoriański  

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 
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realizacja basu cyfrowanego 

style muzyczne  

muzykoterapia dziecięca 

A2A_K02 jest w pełni kompetentnym i samodzielnym 

teoretykiem muzyki, zdolnym do świadomego 

integrowania zdobytej wiedzy w ramach szeroko 

pojętych działań kulturotwórczych 

K_K02 historia teorii muzyki 

współczesne metody 

analityczne 

propedeutyka kompozycji 

analiza dzieła muzycznego 

techniki kompozytorskie XX 

i  XXI wieku 

kontrapunkt 

etnomuzykologia 

krytyka i prelekcja 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

praca magisterska 

metodologia pracy 

badawczej 

seminarium magisterskie 

pedagogika 

metodyka form muzycznych 

metodyka historii muzyki 

praca magisterska 

seminarium muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

seminarium muzyki dawnej  

estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

źródłoznawstwo 

instrumenty historyczne 

(opdw) 

chorał gregoriański (opdw) 

seminarium muzyki XIX i 

XX w. 

realizacja basu cyfrowanego 

style muzyczne (opdw) 

muzykoterapia dziecięca 

A2A_K02 inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko 

pojętej kultury (podejmowanie projektów o 

charakterze interdyscyplinarnym lub też 

wymagających współpracy z przedstawicielami 

innych dziedzin sztuki i nauki) 

K_K03 estetyka muzyki 

psychologia muzyki 

propedeutyka kompozycji 

marketing  i zarządzanie 

krytyka i prelekcja 

muzykoterapia dziecięca 

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych 

A2A_K03 świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery 

zawodowej na podstawie zdobytych na studiach 

umiejętności i wiedzy, wykorzystując również 

wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego 

samokształcenia 

K_K04 psychologia muzyki 

marketing  i zarządzanie 

seminarium magisterskie 

 

A2A_K03 

A2A_K05 

prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą 

organizację przedsięwzięcia 

K_K05 marketing  i zarządzanie 

 

w aspekcie krytycyzmu 

A2A_K04 posiada umiejętność krytycznej oceny własnych 

działań twórczych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i 

K_K06 estetyka muzyki 

propedeutyka kompozycji 

seminarium magisterskie 
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innych dziedzin działalności artystycznej praca magisterska 

krytyka i prelekcja 

w aspekcie komunikacji społecznej 

A2A_K05 wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, 

wykazując się umiejętnością funkcjonowania w 

społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych 

działań twórczych i dostosowywania się do 

współczesnego rynku pracy 

K_K07 psychologia muzyki 

marketing i zarządzanie 

propedeutyka kompozycji 

muzykoterapia dziecięca 

A2A_K05 prezentuje skomplikowane i specjalistyczne zadania 

i projekty w przystępnej formie, w sposób 

zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w 

pracy nad projektami artystycznymi 

K_K08 krytyka i prelekcja 

 

 

 



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - DYRYGENTURA CHÓRALNA; po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 

absolwent:

PRZEDMIOT

A1A_W03, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swojej specjalności na 
poziomie podstawowym edukacji muzycznej 

K_W01

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt. 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie 

z dnia 17 stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego 

oraz podstawowej szkoły muzycznej

A1A_W09, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą psychologii w zakresie 
problematyki pracy z dziećmi na poziomie podstawowym 
edukacji muzycznej: kształcenie przedszkolne i młodsze 

szkolne (przedszkole i szkoła podstawowa, także muzyczna) i 
rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, 

nauczania 
i uczenia się

K_W02

posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii 
w zakresie problematyki pracy z dziećmi na poziomie 

podstawowym edukacji muzycznej, 
a także kształcenia przedszkolnego i wieku młodszego 

szkolnego (przedszkole i szkoła podstawowa, także 
muzyczna) i rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, 

wychowania, nauczania 
i uczenia się

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka audycji muzycznych

Rozp. MNiSW
dysponuje nowoczesną wiedzą z zakresu dydaktyki 

i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą 
doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu

K_W03

posiada wiedzę pedagogiczno-dydaktyczną  przedmiotu 
specjalności głównej - "dyrygentury chóralnej" i prowadzenia 

zespołów wokalnych 
i wokalno-instrumentalnych w szkołach muzycznych I stopnia

Dyrygentura
Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru z literaturą 

chóralną
Metodyka i dydaktyka śpiewu zbiorowego  Pedagogika 

ogólna                     
 Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

H1A_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową 

w wybranych obszarach studiowanej dyscypliny 
humanistycznej

K_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii 

sztuki, kultury popularnej, muzykologii

Historia sztuki
Historia muzyki

Literatura muzyczna

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej K_W05
posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 

z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów 
stylistycznych historii muzyki 

Literatura muzyczna                        
 Historia muzyki

A1A_W02
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 

własną specjalnością 
K_W06

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 
programami edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej 

wczesnego etapu edukacyjnego 
i szkoły muzycznej I stopnia, a także w obrębie literatury 

specjalności "dyrygentura chóralna"

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 
podstawowej szkoły muzycznej

Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru 
z literaturą chóralną                                

Metodyka audycji muzycznych

A1A_W03
posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 

i wzorców budowy formalnej utworów 
K_W07

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 
i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form 

instrumentalnych i wokalnych okresu renesansu, baroku, 
klasycyzmu, romantyzmu

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna                    
Analiza form chóralnych a cappella          

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: DYRYGENTURA CHÓRALNA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A1A_W03
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K_W08
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

Technologie informacyjne
Język obcy

Seminarium licencjackie

A1A_W03

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 

jak różnież jej obecnej kondycji (dotyczy to także internetu i e-
learningu)

K_W09

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu 
pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to 

także internetu i e-learningu)

Technologie informacyjne
Język obcy

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego 

oraz podstawowej szkoły muzycznej
Historia muzyki                      

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_W03

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dot. także e-learn)

K_W10

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki współczesnej 

w obrębie mass-mediów i w jej kontekście subkulturowym 
oraz oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież

Pedagogika ogólna                      
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_W07
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W11

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w 

oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy 
dotyczące dzieła muzycznego

Harmonia
Analiza dzieła muzycznego

Dyrygentura 
Instrumentacja

Ksztalcenie słuchu

A1A_W04
posiada znajomość stylów muzycznych 

i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W12

posiada znajomość stylów muzycznych 
i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w 

obrębie repertuaru chóralnego 

Historia muzyki
Literatura muzyczna

Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru 
z literaturą chóralną

Analiza form chóralnych a cappella             Analiza 
dzieła muzycznego

A1A_W05
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie 

rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 
K_W13

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami multimedialnymi stosowanymi w muzyce oraz 

w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją 
specjalnością 

Technologie informacyjne

A1A_W05
posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu i jego 

ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej 
emisji głosu w mowie i śpiewie, a także w zakresie 

instrumentu/-ów, na którym/-ch uczy się grać, a także i jego 
ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.

Emisja głosu
Czytanie nut głosem

Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
Fortepian klasyczny

Emisja głosu indywid. z dydaktyką przedmiotu 
Met.i dydaktyka śpiewu zbiorowego                           

Instrumentacja

A1A_W08
posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 

zastosowania wiedzy o harmonii 
i zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru

K_W15

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 
zastosowania wiedzy o harmonii, instrumentoznawstwa i 

zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru, 
a także 

w zakresie instrumentacji jako wstępie do aranżacji 
muzycznej

Harmonia
Instrumentacja

Analiza form chóralnych a cappella
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

A1A_W01
dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 
(także interdyscyplinarnych)

K_W16

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 
pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 

(także interdyscyplinarnych), w tym 
z zakresu psychologii - motywacji i animacji kultury

Psychologia ogólna
Podstawy dydaktyki

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 
podstawowej szkoły muzycznej

Zajęcia muzyczno-ruchowe

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W08
posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 

podstaw improwizacji i aranżacji
K_W17

posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 
podstaw improwizacji i aranżacji

Harmonia
Kontrapunkt

A1A_U13

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

K_U01

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

H1A_U07

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku 
obcym

K_U02
Potrafi - wykorzystując różne kanały i techniki 

komunikacyjne - porozumiewać się z badaczami kultury i 
sztuki w języku polskim i wybranym języku obcym

Technologie informacyjne
Język obcy

H1A_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U03

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację 

z wykorzystaniem różnych mediów i technologii 
informacyjnych

Technologie informacyjne
Język obcy

Rozp.MNiSW
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

K_U04
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

Rozp.MNiSW

wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego 
warsztatu pedagogicznego 

z wykorzystywaniem nowoczesnych środków 
i metod pozyskiwania, organizowania 

i przetwarzania informacji i materiałów

K_U05

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela / pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 

realizowania własnych koncepcji artystycznych
K_U06

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 
realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie 

przedmiotów dyrygentura, fortepian, emisja głosu 
indywidualna, II instrument

Emisja głosu
Czytanie nut głosem
Fortepian klasyczny

Dyrygentura 
Drugi instrument/fakultet

Emisja głosu indywidualna z dydaktyką przedmiotu 
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

A1A_U01
jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 

emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
K_U07

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej

Interpretacja tekstu literackiego z dykcją Dyrygentura
Chór

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

Fortepian klasyczny

w zakresie pedagogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI



A1A_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

K_U08

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
Fortepian klasyczny

Dyrygentura 
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

A1A_U02
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z głównym kierunkiem studiów

K_U09

posiada znajomość i umiejętność wykonywania 
reprezentatywnego repertuaru związanego ze specjalnością 

"dyrygentura chóralna", a także 
w zakresie gry na instrumentach

Dyrygentura                            
Emisja glosu

Chór
Fortepian klasyczny

Drugi instrument/fakultet
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

A1A_U03
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów
K_U10

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów

Fortepian klasyczny                                  
Dyrygentura                             
Emisja głosu

Chór                         

A1A_U02, 03
posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX 

i XXI w.
K_U11

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 
instrumentalnej (fortepian, II instrument), a przede wszystkim 

realizacji partytur na chór a cappella oraz wokalno-
instrumentalnych wynikających 

z opracowywanego na bieżąco repertuaru 

Fortepian klasyczny
Czytanie partytur

Drugi instrument/fakultet

A1A_U04

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym 

K_U12

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami (w 
charakterze dyrygenta i kierownika muzycznego) w różnego 

typu zespołach oraz 
w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o 
charakterze multidyscyplinarmym (np. inscenizacje 

muzyczne, choreografie, spektakle 
i widowiska)

Dyrygentura 
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

Zajęcia muzyczno-ruchowe

A1A_U04
posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 

różnych formach zespołowych
K_U13

posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 
różnych formach zespołowych, 

a także potrafi sam opracować od podstaw do prezentacji 
publicznej utwór na zespół (chór lub instrumenty)

Fortepian klasyczny
Instrumentacja

Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru 
z literaturą chóralną

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

A1A_U07
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

K_U14
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

Fortepian klasyczny
Analiza dzieła muzycznego

Czytanie partytur
Emisja głosu

A1A_U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
itp.)

K_U15

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej jako dyrygent chóru i jest świadomy 
problemów specyficznych dla swojej specjalności (emisja 

głosu, intonacja, proporcja itp.)

Dyrygentura 
Czytanie nut głosem                          

Emisja głosu
Emisja głosu indywidualna z dydaktyką przedmiotu 

Metodyka i dydaktyka śpiewu zbiorowego
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

A1A_U05

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

K_U16

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

Dyrygentura                               
Zajęcia muzyczno-ruchowe

A1A_U05
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu 
technicznego

K_U17

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 
wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego 
warsztatu technicznego jako dyrygent, ale także jako metodyk 

prowadzonych zespołów wokalnych 

Dyrygentura 
Metodyka i dydaktyka śpiewu zbiorowego
Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru 

z literaturą chóralną
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

A1A_U05, 06

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczączych 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp.opracowywanych utworów

K_U18

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczączych 

schematów metrum ruchowego, artykulacji, sposobu 
ekspresji, 

a w obrębie prowadzonego zespołu aplikatury, 
smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Dyrygentura 
Instrumentacja

Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole



A1A_U08
posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 
operowania nim 

K_U19

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 

operowania nim w oparciu 
o zakres repertuarowy wynikający ze specjalności 

"dyrygentura chóralna"

Kształcenie słuchu
Literatura muzyczna

A1A_U09,10

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

K_U20

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencjackiej                 Historia sztuki

A1A_U12
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

K_U21
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

Technologie informacyjne
Instrumentacja

A1A_U11
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

K_U22

dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia 
sobie z różnymi stresowymi sytuacjami 

z nich wynikającymi, także w odniesieniu do grupy/zespołu, 
który prowadzi

Psychologia ogólna
Chór

Zespół wokalny dla praktyk studenckich

A1A_U11

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal)

K_U23

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal, zapotrzebowania repertuarowego wynikającego ze 
zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej edukacji 

kulturalnej dla społeczeństwa)

Psychologia ogólna
Metodyka i dydaktyka śpiewu zbiorowego
Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru 

z literaturą chóralną

Rozp. MNiSW

umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych kanałów i 
technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami 

działalności pedagogicznej, jak 
i z innymi osobami współdziałającymi w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces

K_K01

posiada kompetencje i jest przygotowany pod względem 
praktycznym do wykonywania zawodu nauczyciela w 

zakresie pedagogiki muzyki 
i dyrygentury chóralnej  na pierwszym etapie edukacyjnym 

(przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła muzyczna I stopnia)

 
Met.i dydaktyka śpiewu zbiorowego

Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru 
z literaturą chóralną

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej                                  

Zespół wokalny dla praktyk studenckich

Rozp. MNiSW
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

K_K02
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

Konsultacje pracy licencjackiej
Psychologia ogólna

Rozp. MNiSW
jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań 

zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i 
dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela

K_K03

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela / pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_K01
umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje
K_K04

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 
interpretować potrzebne informacje

Technologie informacyjne

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji   

w zakresie publicznej prezentacji

w aspekcie niezależności

w aspekcie praktyki pedagogicznej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE



A1A_K01
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 
z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K05

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 

z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na 
uwadze oddziaływanie edukacyjne

Fortepian klasyczny
Dyrygentura 

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich  

Zajęcia muzyczno-ruchowe

A1A_K01
posiada umiejętność organizacji pracy własnej 

i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów

K_K06

posiada umiejętność organizacji pracy własnej 
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 

i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań 
wynikających z kształtowania warsztatu pedagoda-

nauczyciela 

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich 

A1A_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

muzycznych, artystycznych oraz 
w obszarze szeroko pojmowanej kultury

K_K07

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych 
oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
artystycznej

K_K08

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
pedagogiczno-artystycznej, ale także w procecie 
wychowawczym podległej grupy uczniowskiej

Seminarium licencjackie                     Konsultacje pracy 
licencjackiej               

A1A_K05
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 

społeczności
K_K09

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 
społeczności - głównie szkolnej 

i w placówkach kulturalno-oświatowych

Technologie informacyjne
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej                              

Psychologia ogólna

A1A_K05

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K10

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

Chór                             
Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru 

z literaturą chóralną
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

A1A_K05
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

K_K11
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

     Konsultacje pracy licencjackiej
Zespół wokalny dla praktyk studenckich          Zespół 

instrumentalny dla praktyk studenckich

A1A_K05
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 

własną działalność artystyczną
K_K12

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 
działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi 

zespołami oraz indywidualnie

Chór
Dyrygentura 

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Zespół instrumentalny dla praktyk studenckich

A1A_K05
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki
K_K13

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki, pedagogiki i psychologii

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Harmonia
Analiza dzieła muzycznego

Dyrygentura 

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

w aspekcie krytycyzmu



A1A_K03
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
K_K14

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
Psychologia ogólna

A1A_K03
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K15

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 
intuicji, twórczej postawy 

i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów 
własnych i grupowych jako pedagog

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna

A1A_K03
w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 

i zachowania
K_K16

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 
i zachowania

Psychologia ogólna

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K17
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K18

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Ustawa o kulturze fizycznej 
z 18 I 1996

K_K19

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki potencjalnych zagrożeń 

dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K20
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE
kompetencje jęzkowe

kompetencje informatyczne

kompetencje kultury fizycznej

BHP



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - EDUKACJA MUZYCZNA 

ZINTEGROWANA Z J. ANGIELSKIM; po ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów absolwent:

PRZEDMIOT

A1A_W03, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swojej specjalności na 
poziomie podstawowym edukacji muzycznej 

K_W01

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka audycji muzycznych

A1A_W09, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą psychologii w zakresie 
problematyki pracy z dziećmi na poziomie podstawowym 
edukacji muzycznej: kształcenie przedszkolne i młodsze 

szkolne (przedszkole i szkoła podstawowa, także muzyczna) i 
rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, 

nauczania 
i uczenia się

K_W02

posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii w 
zakresie problematyki pracy z dziećmi na poziomie 

podstawowym edukacji muzycznej, 
a także ksztełcenia przedszkolego i wieku młodszego 
szkolnego (przedszkole i szkoła podstawowa, także 
muzyczna) i rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, 

wychowania, nauczania i uczenia się

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Proseminarium systemu Carla Orffa

Metodyka audycji muzycznych

Rozp. MNiSW
dysponuje nowoczesną wiedzą z zakresu dydaktyki 

i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą 
doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu

K_W03

posiada wiedzę pedagogiczno-dydaktyczną  przedmiotu 
specjalności głównej "edukacja muzyczna zintegrowana z 

językiem angielskim" 
i prowadzenia zajęć muzyki w na I i II etapie edukacyjnym 

oraz w szkołach muzycznych 
I stopnia

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej 
z językiem angielskim

H1A_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową 

w wybranych obszarach studiowanej dyscypliny 
humanistycznej

K_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii 

sztuki, kultury popularnej, muzykologii

Historia sztuki
Historia muzyki

Literatura muzyczna

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej K_W05
posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 

z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów 
stylistycznych historii muzyki 

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna

A1A_W02
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 

własną specjalnością 
K_W06

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 
programami edukacji muzycznej 

w szkole ogólnokształcącej wczesnego etapu edukacyjnego i 
szkoły muzycznej I stopnia, a także w obrębie literatury 

specjalności "edukacja muzyczna zintegrowana z językiem 
angielskim"

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 
podstawowej szkoły muzycznej

Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej 
z językiem angielskim

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA MUZYCZNA ZINTEGROWANA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A1A_W03
posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 

i wzorców budowy formalnej utworów 
K_W07

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 
i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form 

instrumentalnych i wokalnych okresu renesansu, baroku, 
klasycyzmu, romantyzmu

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna

A1A_W03
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K_W08
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

Technologie informacyjne
Język obcy

Seminarium licencjackie

A1A_W03

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 

jak różnież jej obecnej kondycji (dotyczy to także internetu i e-
learningu)

K_W09

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu 
pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to 

także internetu i e-learningu)

Technologie informacyjne
Język obcy

Seminarium licencjackie
Podstawy dydaktyki

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 
podstawowej szkoły muzycznej

Historia muzyki
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_W03

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dot. także e-learn)

K_W10

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki współczesnej 

w obrębie mass-mediów i w jej kontekście subkulturowym 
oraz oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież

Pedagogika ogólna                      
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_W07
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W11

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w 

oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy 
dotyczące dzieła muzycznego

Harmonia
Historia muzyki

Analiza dzieła muzycznego
Instrumentacja

A1A_W04
posiada znajomość stylów muzycznych 

i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W12

posiada znajomość stylów muzycznych 
i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w 

obrębie repertuaru specjalności "edukacja muzyczna 
zintegrowana z językiem angielskim"

Dyrygowanie
Emisja głosu

Czytanie partytur
Proseminarium metody Zoltana Kodaly'a

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna

A1A_W05
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie 

rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 
K_W13

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami multimedialnymi stosowanymi w muzyce oraz 
w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją 

specjalnością 

Technologie informacyjne

A1A_W05
posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu i jego 

ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej 
emisji głosu w mowie i śpiewie, a także w zakresie 

instrumentu/-ów, na którym/-ch uczy się grać, a także i jego 
ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.

Emisja głosu
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją

Fortepian klasyczny
Instrumentacja

Instrumenty szkolne
Keyboard

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W08
posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 

zastosowania wiedzy o harmonii 
i zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru

K_W15

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 
zastosowania wiedzy o harmonii, instrumentoznawstwa i 

zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru, 
a także 

w zakresie instrumentacji jako wstępie do aranżacji 
muzycznej

Harmonia
Analiza dzieła muzycznego

Instrumentacja

A1A_W01
dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 
(także interdyscyplinarnych)

K_W16

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 
pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 

(także interdyscyplinarnych), w tym 
z zakresu psychologii - motywacji i animacji kultury

Dyrygowanie
Czytanie partytur

Zajęcia muzyczno-ruchowe

A1A_W08
posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 

podstaw improwizacji i aranżacji
K_W17

posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 
podstaw improwizacji i aranżacji

Instrumenty szkolne
Keyboard

A1A_U13

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

K_U01

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki 
I etapu edukacyjnego - przedszkole

H1A_U07

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku 
obcym

K_U02
Potrafi - wykorzystując różne kanały i techniki 

komunikacyjne - porozumiewać się z badaczami kultury i 
sztuki w języku polskim i wybranym języku obcym

Technologie informacyjne
Język obcy

Praktyczna nauka języka angielskiego 
z fonetyką

Gramatyka j. angielskiego
Metodyka nauczania języka angielskiego 

I etapu edukacyjnego

H1A_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U03

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację 

z wykorzystaniem różnych mediów i technologii 
informacyjnych

Technologie informacyjne
Język obcy

Rozp. MNiSW
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

K_U04
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 

edukacyjnego

Rozp. MNiSW

wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego 
warsztatu pedagogicznego 

z wykorzystywaniem nowoczesnych środków 
i metod pozyskiwania, organizowania 

i przetwarzania informacji i materiałów

K_U05

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela / pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika muzyki w Europie

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie pedagogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI



A1A_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 

realizowania własnych koncepcji artystycznych
K_U06

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 
realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie 

przedmiotów instrumenty szkolne, keyboard, fortepian

Fortepian klasyczny
Instrumenty szkolne

Keyboard

A1A_U01
jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 

emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
K_U07

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej

Dyrygowanie
Emisja głosu

Fortepian klasyczny
Zajęcia muzyczno-ruchowe

A1A_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

K_U08

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

Dyrygowanie
Emisja głosu

Zajęcia muzyczno-ruchowe
Fortepian klasyczny

Analiza dzieła muzycznego

A1A_U02
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z głównym kierunkiem studiów

K_U09

posiada znajomość i umiejętność wykonywania 
reprezentatywnego repertuaru związanego 

ze specjalnością "edukacja muzyczna zintegrowana z 
językiem angielskim", a także w zakresie gry na 

instrumentach

Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej 
z językiem angielskim
Fortepian klasyczny
Instrumenty szkolne

Emisja głosu
Dyrygowanie

A1A_U03
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów
K_U10

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów

Fortepian klasyczny
Emisja głosu
Dyrygowanie

Chór

A1A_U02, 03
posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX 

i XXI w.
K_U11

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 
instrumentalnej (fortepian, II instrument, czytanie partytur) i 

wokalnej (emisja głosu)

Dyrygowanie
Fortepian klasyczny

Czytanie partytur
Emisja głosu

A1A_U04

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym 

K_U12

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym (np. inscenizacje słowno-
muzyczne, koncerty edukacyjne, choreografie, spektakle i 

widowiska)

Chór
Dyrygowanie

Fortepian klasyczny
Proseminarium systemu Carla Orffa

Proseminarium metody Zoltana Kodaly'a

A1A_U04
posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 

różnych formach zespołowych
K_U13

posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 
różnych formach zespołowych, 

a także potrafi sam opracować od podstaw do prezentacji 
publicznej utwór na zespół

Fortepian klasyczny
Dyrygowanie

Keyboard

A1A_U07
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

K_U14
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

Dyrygowanie
Emisja głosu

Fortepian klasyczny
Czytanie partytur

Analiza form muzycznych

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole



A1A_U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
itp.)

K_U15

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej w specjalności "edukacja muzyczna 

zintegrowana z językiem angielskim" i jest świadomy 
problemów specyficznych dla swojej specjalności

Dyrygowanie
Czytanie partytur

Praktyczna nauka języka angielskiego 
z fonetyką

Praktyka w zakresie met.nauczania
j. ang. I etapu edukacyjnego

Praktyka w zakresie metodyki edukacji muzycznej 
zintegrowanej z jęz. angielskim

Praktyka artystycznych form zespołowych

A1A_U05

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

K_U16

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

Emisja głosu
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją

Zajęcia muzyczno-ruchowe

A1A_U05
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu 
technicznego

K_U17

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 
wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego 

warsztatu technicznego 
w specjalności "edukacja muzyczna zintegrowana 
z językiem angielskim", ale także jako metodyk 

prowadzonych zajęć muzyki w I i II etapie edukacyjnym oraz 
w szkołach muzycznych 

I stopnia

Metodyka audycji muzycznych
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją

Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej 
z językiem angielskim

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

A1A_U05, 06

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczączych 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp.opracowywanych utworów

K_U18

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczączych 

schematów metrum ruchowego, artykulacji, sposobu 
ekspresji, 

a w obrębie prowadzonego zespołu aplikatury, 
smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Dyrygowanie
Instrumentacja

Zajęcia muzyczno-ruchowe

A1A_U08
posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 
operowania nim 

K_U19

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 

operowania nim w oparciu 
o zakres repertuarowy wninikający ze specjalności "edukacja 

muzyczna zintegrowana z językiem angielskim"

Kształcenie słuchu
Literatura muzyczna

Praktyczna nauka języka angielskiego 
z fonetyką

A1A_U09,10

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

K_U20

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

Seminarium licencjackie

A1A_U12
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

K_U21
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

Technologie informacyjne
Instrumentacja

A1A_U11
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

K_U22

dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia 
sobie z różnymi stresowymi sytuacjami 

z nich wynikającymi, także w odniesieniu do grupy/zespołu, 
który prowadzi

Chór
Dyrygowanie

Fortepian klasyczny
Emisja głosu

Psychologia ogólna

A1A_U11

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal)

K_U23

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal, zapotrzebowania repertuarowego wynikającego ze 
zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej edukacji 

kulturalnej dla społeczeństwa)

Psychologia ogólna

Rozp. MNiSW

umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych kanałów i 
technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami 

działalności pedagogicznej, jak 
i z innymi osobami współdziałającymi w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces

K_K01

posiada kompetencje i jest przygotowany pod względem 
praktycznym do wykonywania zawodu nauczyciela w 

zakresie pedagogiki muzyki na pierwszym i drugim etapie 
edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła 

muzyczna I stopnia)

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego

Praktyka w zakresie met.nauczania j. ang. 
I etapu edukacyjnego

Praktyka w zakresie metodyki edukacji muzycznej 
zintegrowanej z jęz. angielskim

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki 
I etapu edukacyjnego - przedszkole

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji   

w zakresie publicznej prezentacji

w aspekcie praktyki pedagogicznej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE



Rozp. MNiSW
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

K_K02
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

Konsultacje pracy licencj.

Rozp. MNiSW
jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań 

zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i 
dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela

K_K03

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela / pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_K01
umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje
K_K04

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 
interpretować potrzebne informacje

Technologie informacyjne

A1A_K01
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 
z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K05

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 

z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na 
uwadze oddziaływanie edukacyjne

Proseminarium systemu Carla Orffa
Proseminarium metody Zoltana Kodaly'a

Zajęcia muzyczno-ruchowe
Instrumenty szkolne

Metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej 
z językiem angielskim

A1A_K01
posiada umiejętność organizacji pracy własnej 

i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów

K_K06

posiada umiejętność organizacji pracy własnej 
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 

i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań 
wynikających z kształtowania warsztatu pedagoda-

nauczyciela 

Chór
Dyrygowanie

A1A_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

muzycznych, artystycznych oraz 
w obszarze szeroko pojmowanej kultury

K_K07

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych 
oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

Konsultacje pracy licencj.

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
artystycznej

K_K08

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
pedagogiczno-artystycznej, ale także w procecie 
wychowawczym podległej grupy uczniowskiej

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencj.

A1A_K05
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 

społeczności
K_K09

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 
społeczności - głównie szkolnej 

i w placówkach kulturalno-oświatowych

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego

Praktyka w zakresie met. nauczania 
j. ang. I etapu edukacyjnego

Praktyka w zakresie metodyki edukacji muzycznej 
zintegrowanej z jęz. angielskim

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki 
I etapu edukacyjnego - przedszkole

Technologie informacyjne

A1A_K05

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K10

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

Chór

A1A_K05
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

K_K11
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencj.

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie niezależności

w aspekcie krytycyzmu



A1A_K05
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 

własną działalność artystyczną
K_K12

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 
działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi 

zespołami oraz indywidualnie

Dyrygowanie
Emisja głosu

Chór

A1A_K05
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki
K_K13

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki, pedagogiki i psychologii

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Harmonia
Analiza dzieła muzycznego

A1A_K03
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
K_K14

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
Psychologia ogólna

A1A_K03
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K15

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 
intuicji, twórczej postawy 

i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów 
własnych i grupowych jako pedagog

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna

A1A_K03
w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 

i zachowania
K_K16

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 
i zachowania

Psychologia ogólna

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K17
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy
Praktyczna nauka języka angielskiego 

z fonetyką
Gramatyka j. angielskiego

Metodyka nauczania języka angielskiego 
I etapu edukacyjnego

Praktyka w zakresie met. nauczania 
j. ang. I etapu edukacyjnego

Praktyka w zakresie metodyki edukacji muzycznej 
zintegrowanej z jęz. angielskim

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K18

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Ustawa o kulturze fizycznej 
z 18 I 1996

K_K19

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki potencjalnych zagrożeń 

dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K20
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

kompetencje językowe

kompetencje informatyczne

kompetencje kultury fizycznej

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku JAZZ i MUZYKA 
ESTRADOWA - INSTRUMENTALISTYKA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów absolwent:

PRZEDMIOT

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej K_W01

posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 
z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów 
stylistycznych historii muzyki, ze szczególnym 

uwzględnieniem muzyki klasycznej, współczesnej, jazzowej i 
popowej

Historia muzyki 
Historia jazzu 

Warsztaty słuchania muzyki jazzowej 
Studia orkiestrowe

A1A_W02
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 

własną specjalnością
K_W02

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 
własną specjalnością -"instrumentalistyka"

 Historia jazzu
Warsztaty słuchania muzyki jazzowej 

Studia orkiestrowe 

A1A_W03
posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 

i wzorców budowy formalnej utworów 
K_W03

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 
i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form 

muzyki jazzowej, popowej i stylistyk pokrewnych

Warsztaty słuchania muzyki jazzowej 
Historia jazzu 

Propedeutyka kompozycji i aranżacji 

A1A_W03
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K_W04
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji  (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

Technologie informacyjne
Historia muzyki 

Seminarium licencjackie 
Konsultacje pracy licencjackiej 

A1A_W03

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 
jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i 

e-learningu)

K_W05

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 
jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i 

e-learningu)

Historia jazzu 
Historia muzyki 

Technologie informacyjne 
Seminarium licencjackie 

Konsultacje pracy licencjackiej 
Język obcy

A1A_W03

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dot. także e-learn)

K_W06
posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 

rozwojowych w historii muzyki  współczesnej 
w obrębie mass-mediów i w jej kontekście subkulturowym

 Historia jazzu 
Warsztaty słuchania muzyki jazzowej

Technologie informacyjne 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: INSTRUMENTALISTYKA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA
w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W07
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W07

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania. W 
oparciu o podstawy teorii muzyki, harmonii, improwizacji 

rozpoznaje procesy dotyczące dzieła muzycznego

Improwizacja 
Harmonia jazzowa 

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A1A_W04
posiada znajomość stylów muzycznych 

i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W08

posiada znajomość stylów muzycznych 
i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w 

obrębie repertuaru jazzowego 
i muzyki pop

Historia jazzu 
Warsztaty słuchania muzyki jazzowej  

Studia orkiestrowe
Big-band

A1A_W05
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie 

rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 
K_W09

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami multimedialnymi stosowanymi w muzyce oraz 

w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją 
specjalnością 

Technologie informacyjne 
Techniki pracy w studio 

Propedeutyka techniki studyjnej 
Edukacyjne studio MIDI

A1A_W05
posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu 

i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W10

posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu 
i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.

Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji 
Instrument główny

A1A_W08
posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 

zastosowania wiedzy o harmonii 
i zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru

K_W11

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 
zastosowania technik kompozytorskich, formy, harmonii, 
instrumentoznawstwa i zdolność analizowania pod kątem 

wykonywanego repertuaru

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Harmonia jazzowa 

Improwizacja

A1A_W08
posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 

podstaw improwizacji i aranżacji
K_W12

posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 
podstaw improwizacji i aranżacji. Poznał podstawowe zasady 

improwizacji z uwzględnieniem struktury harmonicznej, 
rytmicznej i formalnej utworu. Posiada znajomość 

podstawowych technik improwizatorskich używanych w 
muzyce jazzowej 

i w stylistykach pokrewnych

Improwizacja 
Harmonia jazzowa 

Propedeutyka kompozycji i aranżacji Instrument 
główny

H1A_U07

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku 
obcym

K_U01
potrafi – wykorzystując różne kanały i techniki 

komunikacyjne – porozumiewać się z badaczami kultury i 
sztuki w języku polskim i wybranym języku obcym

Język obcy 
Technologie informacyjne

H1A_U01
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację 

z wykorzystaniem różnych mediów i technologii 
informacyjnych

Technologie informacyjne 
Konsultacje pracy licencjackiej

Język obcy

A1A_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 

realizowania własnych koncepcji artystycznych
K_U03

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 
realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie 

autorskich projektów muzycznych stylistycznie związanych z 
muzyką klasyczną, jazzową i muzyką pop

Instrument główny 
Improwizacja 

Fortepian klasyczny 
Fortepian jazzowy 

Zespoły instrumentalne

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie pedagogogicznym i specjalistycznym



A1A_U01
jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 

emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
K_U04

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej, 

szczególnie w zakresie improwizacji

Instrument główny 
Zespoły instrumentalne  

Praca z sekcją akompaniującą 
Improwizacja 

Fortepian klasyczny

A1A_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

K_U05

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

Instrument główny 
Studia orkiestrowe 

Dyrygowanie 
Fortepian klasyczny

A1A_U02
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z głównym kierunkiem studiów

K_U06

posiada znajomość i umiejętność wykonywania 
reprezentatywnego repertuaru związanego ze specjalnością 

"instrumentalistyka", w tym standardów oraz współczesnych 
kompozycji muzyki jazzowej oraz stylistyk pokrewnych 

Instrument główny 
Zespoły instrumentalne  

Studia orkiestrowe 
Praca z sekcja akompaniującą

A1A_U03
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów
K_U07

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów. Potrafi dostosować technikę improwizatorską do 
stylistyki utworu

Instrument główny 
Praca z sekcją akompaniującą 

Improwizacja 
Zespoły instrumentalne

A1A_U02, 03
posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 

XX i XXI w.
K_U08

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 
instrumentalnej, w tym partytur na big-band, mniejsze 

zespoły instrumentalne oraz utworów solowych

Instrument główny 
Czytanie partytur 

Zespoły instrumentalne 
Big-band

Dyrygowanie

A1A_U04

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym 

K_U09

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych 

prac i projeków, także 
o charakterze multidyscyplinarnym (np. koncerty, nagrania, 

inscenizacje słowno-muzyczne, spektakle 
i widowiska)

Zespoły instrumentalne  
Praca z sekcją akompaniującą 

Studia orkiestrowe 
Big-band 

Dyrygowanie

A1A_U04
posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 

różnych formach zespołowych
K_U10

posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 
różnych formach zespołowych, 

a także potrafi sam opracować od podstaw do prezentacji 
publicznej utwór na zespół jazzowy

Zespoły instrumentalne 
Studia orkiestrowe

Dyrygowanie 
Big-band 

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A1A_U07
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

K_U11
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

Studia orkiestrowe 
Czytanie partytur 

Zespoły instrumentalne 
Big-band 

Fortepian klasyczny

A1A_U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
itp.)

K_U12

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
artykulacja, tempo, dynamika, gra "in time" itp.)

Instrument główny 
Studia orkiestrowe 

Dyrygowanie 

A1A_U05

przyswoił  sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

K_U13

przyswoił  sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

Wychowanie fizyczne 
Dyrygowanie

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych



A1A_U05
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu 
technicznego

K_U14

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 
wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego 
warsztatu technicznego specyficznego dla stylistyki jazzowej 

i stylistyk pokrewnych

Dyrygowanie

A1A_U05, 06

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp.opracowywanych utworów

K_U15

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych 

z uwzględnieniem metrów nieparzystych, struktury 
harmonicznej utworu oraz aspektów wykonawczych 
dotyczących frazowania, artykulacji i palcowania itp.

Instrument główny 
Harmonia jazzowa 

Dyrygowanie 
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A1A_U08
posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 
operowania nim 

K_U16

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 

operowania nim w oparciu 
o zakres repertuarowy wynikający ze specjalności 

"instrumentalistyka"

Kształcenie słuchu 
Instrument główny

Improwizacja
Praca z sekcją akompaniującą

A1A_U09,10

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

K_U17

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

Historia kultury
Historia jazzu

Seminarium pracy licencjackiej

A1A_U12
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

K_U18
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego, stylistycznie go rozwijając

Instrument główny, 
Improwizacja

A1A_U11
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

K_U19
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

Zespoły instrumentalne 
Big-band

A1A_U11

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal)

K_U20

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 
sal, dobór repertuaru, układanie kolejności utworów koncertu)

Zespoły instrumentalne 
Big-band

A1A_K01
umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje
K_K01

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 
interpretować potrzebne informacje

Seminarium licencjackie 
Konsultacje pracy licencjackiej 

Technologie informacyjne

A1A_K01
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 
z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K02

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 

z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, dążąc do 
wypracowania indywidualnego stylu

Instrument główny
Zespoły instrumentalne

Improwizacja
Big-band

A1A_K01
posiada umiejętność organizacji pracy własnej 

i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów

K_K03

posiada umiejętność organizacji pracy własnej 
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 

i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań 
wynikających z kształtowania warsztatu instrumentalisty  

Instrument główny 
Big-band

Zespoły instrumentalne

A1A_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 
muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojmowanej kultury

K_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 
muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojmowanej kultury

Konsultacje pracy licencjackiej

w aspekcie krytycyzmu

w aspekcie niezależności

w zakresie umiejętności  werbalnych

w zakresie improwizacji     

w zakresie publicznej prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE



A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
artystycznej

K_K05

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
pedagogiczno-artystycznej, ale także w procecie 
wychowawczym podległej grupy uczniowskiej

Seminarium licencjackie 
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 

społeczności
K_K06

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 
społeczności - w placówkach kulturalno-oświatowych, 

instytucjach kultury
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K07

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

Zespoły instrumentalne
Techniki pracy w studio 

Praca z sekcją akompaniującą

A1A_K05
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

K_K08
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

Zespoły instrumentalne
Instrument główny

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 

własną działalność artystyczną
K_K09

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 
działalność artystyczną realizowaną 

z prowadzonymi zespołami oraz indywidualnie

Instrument główny 
Zespoły instrumentalne 

Big-band

A1A_K05
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki
K_K10

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki

Seminarium licencjackie 
Improwizacja 

Harmonia jazzowa
Historia muzyki

Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji

A1A_K03
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
K_K11

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej

Praca z sekcją akompaniującą
Instrument główny

A1A_K03
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K12

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 
intuicji, twórczej postawy 

i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów 
własnych i grupowych jako lider zespołu i pedagog

Technologie informacyjne
Seminarium licencjackie
Zespoły instrumentalne

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K13
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

kompetencje językowe

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

KOMPETENCJE DODATKOWE

w aspekcie komunikacji społecznej

kompetencje informatyczne



Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K14

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej

Technologie  informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K15

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki  potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K16
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

BHP

kompetencje kultury fizycznej



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku JAZZ i MUZYKA 
ESTRADOWA - KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów absolwent:

PRZEDMIOT

A1A_W01 Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej K_W01

posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 
z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów 

stylistycznych historii muzyki ze szczególną znajomością 
muzyki klasycznej, współczesnej, jazzowej, pop-music i 

Third Stream Music

Historia jazzu
Warsztaty słuchania muzyki jazzowej

Analiza partytur jazzowych i estradowych

A1A_W02
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 

własną specjalnością 
K_W02

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 
własną specjalnością "kompozycja 

i aranżacja"

Historia jazzu
Kompozycja i aranżacja

Analiza partytur jazzowych i estradowych

A1A_W03
posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 

i wzorców budowy formalnej utworów 
K_W03

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego utworów, 
zwłaszcza form, muzyki jazzowej, pop-music i stylistyk 

pokrewnych

Kompozycja i aranżacja
Analiza partytur jazzowych 

i estradowych 
Historia jazzu 

A1A_W03
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K_W04
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

Seminarium licencjackie 
Konsultacje pracy licencjackiej

Historia muzyki
 Technologie informacyjne

A1A_W03

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 
jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i 

e-learningu)

K_W05

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów 
zarówno w aspekcie historii muzyki jazzowej j i jej kontekstu 
pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to 

także Internetu i e-learningu)

Historia jazzu 
Historia muzyki 

Język obcy 
Seminarium licencjackie

A1A_W03

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dot. także e-learn)

K_W06

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki współczesnej 

w obrębie mass-mediów i w jej kontekście subkulturowym 
oraz oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież

Historia jazzu 
Kompozycja i aranżacja 

Analiza partytur jazzowych 
Technologie informacyjne

A1A_W07
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W07

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w 
oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje  i definiuje 

procesy dotyczące dzieła muzycznego

Harmonia jazzowa
Kontrapunkt

Kompozycja i aranżacja

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: KOMPOZYCJA I ARANŻACJA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA
w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A1A_W04
posiada znajomość stylów muzycznych 

i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W08

posiada znajomość stylów muzycznych 
i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szególnie w 

obrębie repertuaru jazzowego i pop-music 

Warsztaty słuchania muzyki jazzowej
Historia jazzu 

Zespoły instrumentalne 
Big-band

A1A_W05
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie 

rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 
K_W09

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami multimedialnymi stosowanymi w muzyce oraz 
w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją 

specjalnością kompozycji i aranzacji .

Propedeutyka techniki studyjnej,
Techniki pracy w studio,Technologie 

informacyjne,Edukacyjne studio midi.

A1A_W05
posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu 

i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W10

posiada podstawową wiedzę dotyczącą II-go instrumentu, 
jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia, transpozycji 

itp.

Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji 
II instrument

A1A_W08
posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 

zastosowania wiedzy o harmonii 
i zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru

K_W11

posiada gruntowną wiedzę w zakresie praktycznego 
zastosowania technik kompozytorskich, formy, harmonii i 
instrumentoznawstwa i zdolność analizowania pod kątem 

wykonywanego repertuaru

Kompozycja i aranżacja 
Improwizacja 

Harmonia jazzowa

A1A_W08
posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 

podstaw improwizacji i aranżacji
K_W12

posiada praktyczną wiedzę i umiejętność 
z improwizacji oraz aranżacji

Kompozycja i aranżacja
Instrument główny - fortepian

Improwizacja

H1A_U07

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku 
obcym

K_U01
Potrafi – wykorzystując różne kanały i techniki 

komunikacyjne – porozumiewać się z badaczami kultury i 
sztuki w języku polskim i wybranym języku obcym

Technologie informacyjne
Język obcy 

Aranżacja komputerowa

H1A_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację 

z wykorzystaniem różnych mediów i technologii 
informacyjnych

Technologie informacyjne 
Język obcy 

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 

realizowania własnych koncepcji artystycznych
K_U03

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 
realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie 

kompozycji i aranżacji oraz prowadzenia zespołów

Kompozycja i aranżacja
Prowadzenie zespołów

Zespoły instrumentalne

A1A_U01
jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 

emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
K_U04

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej

Kompozycja i aranżacja
Instrument główny - fortepian 

Prowadzenie zespołów 
Improwizacja

A1A_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

K_U05

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

Kompozycja i aranżacja
Prowadzenie zespołów 

Dyrygowanie

A1A_U02
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z głównym kierunkiem studiów

K_U06
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z kierunkiem "jazz i muzyka estradowa" 

Kompozycja i aranżacja
Improwizacja 

Zespoły instrumentalne

w zakresie repertuaru

w zakresie pedagogogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

UMIEJĘTNOŚCI



A1A_U03
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów
K_U07

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów

Kompozycja i aranżacja
Instrument główny - fortepian

Zespoły instrumentalne
Współczesne techniki kompozytorskie

A1A_U02, 03
posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 

XX i XXI w.
K_U08

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 
instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej zwiazanej ze swoją 

specjalnością

Czytanie partytur
Współczesne techniki kompozytorskie

Analiza partytur jazzowych i estradowych Dyrygowanie

A1A_U04

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym 

K_U09

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych 

prac i projeków, także 
o charakterze multidyscyplinarnym (np. inscenizaje 

muzyczne, choreografie, spektakle i widowiska)

Prowadzenie zespołów
Zespoły instrumentalne 

Dyrygowanie 
Big-band

A1A_U04
posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 

różnych formach zespołowych
K_U10

posiada umiejętność współpracy 
z instrumentalistami w różnych formach zespołowych, a także 
potrafi sam opracować od podstaw do prezentacji publicznej 

utwór na wybrany skład wokalny lub wokalno-instrumentalny

Instrument główny - fortepian 
Prowadzenie zespołów 

Dyrygowanie

A`A_U07
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

K_U11
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

Zespoły instrumentalne
Instrument główny - fortepian

Czytanie partytur 
Big-band

A1A_U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
itp.)

K_U12

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej jako kompozytor, aranżer, dyrygent i 

jest świadomy problemów specyficznych dla swojej 
specjalności

Prowadzenie zespołów 
Kompozycja i aranżacja 

Dyrygowanie

A1A_U05

przyswoił  sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

K_U13

przyswoił  sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

Dyrygowanie 
Wychowanie fizyczne

A1A_U05
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu 
technicznego

K_U14

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 
wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego 
warsztatu jako kompozytor, aranżer, a także jako band-leader 

prowadzonych zespołów wokalnych

Dyrygowanie
Zespoły wokalne

A1A_U05, 06

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

K_U15

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczączych 
artykulacji, brzmienia, balansu, sposobu ekspresji, intonacji w 
obrębie prowadzonego zespołu jako kompozytor i band-leader

Zespoły instrumentalne
Big band 

Harmonia jazzowa 
Dyrygowanie

A1A_U08
posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 
operowania nim 

K_U16

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 

operowania nim w oparciu 
o zakres repertuarowy wynikający ze specjalności 

"kompozycja i aranżacja "

Kształcenie słuchu
Kompozycja i aranżacja 

Improwizacja 
Praca z sekcją akompaniującą

A1A_U09,10

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

K_U17

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

Historia kultury 
Historia jazzu

Seminarium pracy licencjackiej

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie umiejętności werbalnych



A1A_U12
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

K_U18

posiada wiedzę i umiejętności kształtowania 
i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 

zapisanego tekstu nutowego - improwizacji będacej 
rozwinięciem idei kompozytora

Improwizacja 
Kompozycja i aranżacja

A1A_U11
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

K_U19

dzięki  występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia 
sobie z różnymi stresowymi sytuacjami 

z nich wynikającymi, także w odniesieniu do grupy/zespołu, 
który prowadzi

Big band
Zespoły instrumentalne

Instrument główny - fortepian

A1A_U11

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal)

K_U20

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal, zapotrzebowania repertuarowego wynikającego ze 
zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej edukacji 

kulturalnej dla społeczeństwa)

Big band
Zespoły instrumentalne

A1A_K01
umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje
K_K01

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 
interpretować potrzebne informacje

Seminarium licencjackie
Technologie informacyjne

Współczesne techniki kompozytorskie

A1A_K01
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 
z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K02

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 

z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na 
uwadze oddziaływanie umuzykalniające społeczeństwo

Big-band
Kompozycja i aranżacja
Prowadzenie zespołów

Zespoły instrumentalne 
Improwizacja

A1A_K01
posiada umiejętność organizacji pracy własnej 

i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów

K_K03

posiada umiejętność organizacji pracy własnej 
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 

i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań 
wynikających z kształtowania warsztatu kompozytora-

aranżera

Big-band
Kompozycja i aranżacja
Zespoły instrumentalne

A1A_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 
muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojmowanej kultury

K_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych 
oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

Konsultacje pracy  licencjackiej
Kompozycja i aranżacja

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
artystycznej

K_K05

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
twórczej

Kompozycja i aranżacja 
Analiza partytur jazzowych i estradowych Seminarium 

licencjackie 
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 

społeczności
K_K06

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 
społeczności oraz instytucjach kultury

Kompozycja i aranżacja 
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K07

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

 Zespoły instrumentalne 
Techniki pracy w studio

A1A_K05
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

K_K08
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

Kompozycja i aranżacja 
Praca z sekcją akompaniującą, 
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 

własną działalność artystyczną
K_K09

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 
swoją twórczość kompozytorską  realizowaną z 
prowadzonymi zespołami oraz indywidualnie

Prowadzenie zespołów
Big band 

Kompozycja i aranzacja 

A1A_K05
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki
K_K10

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki

Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji
Historia muzyki

Improwizacja 
Harmonia jazzowa

Kontrapunkt 
Seminarium licencjackie

A1A_K03
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
K_K11

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej

Kompozycja i aranżacja
Prowadzenie zespołów

A1A_K03
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K12
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

Technologie informacyjne
Seminarium licencjackie
Kompozycja i aranżacja

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K13
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

KOMPETENCJE DODATKOWE

w zakresie improwizacji   

w zakresie publicznej prezentacji

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

kompetencje jęzkowe

kompetencje informatyczne

w aspekcie niezależności

w aspekcie krytycyzmu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE



Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K14

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej

Technologie informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K15

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki  potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K16
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

kompetencje kultury fizycznej

BHP



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - MUZYKA KOŚCIELNA; po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 
absolwent:

PRZEDMIOT

A1A_W03, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swojej specjalności na 
poziomie podstawowym edukacji muzycznej 

K_W01

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka audycji muzycznych

A1A_W09, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą psychologii w zakresie 
problematyki pracy z dziećmi na poziomie podstawowym 
edukacji muzycznej: kształcenie przedszkolne i młodsze 

szkolne (przedszkole i szkoła podstawowa, także muzyczna) i 
rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, 

nauczania 
i uczenia się

K_W02

posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii w 
zakresie problematyki pracy z dziećmi na poziomie 

podstawowym edukacji muzycznej, 
a także kształcenia przedszkolego i wieku młodszego 
szkolnego (przedszkole i szkoła podstawowa, także 
muzyczna) i rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, 

wychowania, nauczania i uczenia się

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka audycji muzycznych

Rozp. MNiSW
dysponuje nowoczesną wiedzą z zakresu dydaktyki 

i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą 
doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu

K_W03

posiada wiedzę pedagogiczno-dydaktyczną  przedmiotu 
specjalności głównej - "muzyka kościelna", w tym 

prowadzenia zespołów wokalnych w szkołach muzycznych I 
stopnia

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Zespoły wokalne dla praktyk studenckich
Dyrygentura

H1A_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową 

w wybranych obszarach studiowanej dyscypliny 
humanistycznej

K_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii 

sztuki, kultury popularnej, muzykologii oraz nauk 
teologicznych

Historia sztuki
Historia muzyki

Literatura muzyczna
Biblijne podstawy muzyki kościelnej

Wprowadzenie do teologii
Liturgika ogólna

Historia muzyki kościelnej

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej K_W05
posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 

z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów 
stylistycznych historii muzyki 

Historia muzyki
Biblijne podstawy muzyki kościelnej

Analiza dzieła muzycznego
Literatura muzyczna

A1A_W02
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 

własną specjalnością 
K_W06

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 
programami edukacji muzycznej 

w szkole ogólnokształcącej wczesnego etapu edukacyjnego i 
szkoły muzycznej I stopnia, a także w obrębie literatury 

specjalności "muzyka kościelna"

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 
podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka audycji muzycznych

Schola Cantorum

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: MUZYKA KOŚCIELNA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A1A_W03
posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 

i wzorców budowy formalnej utworów 
K_W07

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 
i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form 

instrumentalnych i wokalnych okresu renesansu, baroku, 
klasycyzmu, romantyzmu

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna
Schola Cantorum

Organy
Realizacja B.C.

Chorał Gregoriański
Wprowadzenie do teologii
Historia muzyki kościelnej

A1A_W03
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K_W08
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

Technologie informacyjne
Język obcy

Podstawy j. łacińskiego
Seminarium licencjackie

A1A_W03

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 

jak różnież jej obecnej kondycji (dotyczy to także internetu i e-
learningu)

K_W09

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu 
pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to 

także internetu i e-learningu)

Technologie informacyjne
Język obcy

Podstawy j. łacińskiego
Seminarium licencjackie

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Historia muzyki

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_W03

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dot. także e-learn)

K_W10

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki współczesnej 

w obrębie mass-mediów i w jej kontekście subkulturowym 
oraz oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież

Pedagogika ogólna                      
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_W07
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W11

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w 

oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy 
dotyczące dzieła muzycznego

Harmonia
Historia muzyki

Analiza dzieła muzycznego
Instrumentacja

A1A_W04
posiada znajomość stylów muzycznych 

i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W12

posiada znajomość stylów muzycznych 
i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w 

obrębie repertuaru specjalności "muzyka kościelna"

Historia muzyki
Literatura muzyczna

Organy
Carillon

Harmonia praktyczna
Akompaniament liturgiczny

Realizacja B. C.
Chorał Gregoriański

Analiza dzieła muzycznego
Biblijne podstawy muzyki kościelnej

A1A_W05
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie 

rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 
K_W13

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami multimedialnymi stosowanymi w muzyce oraz 

w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją 
specjalnością 

Technologie informacyjne

A1A_W05
posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu i jego 

ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej 
emisji głosu w mowie i śpiewie, a także w zakresie 

instrumentu/-ów, na którym/-ch uczy się grać, a także i jego 
ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.

Emisja głosu
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

Organy
Organoznawstwo z akustyką muz.

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W08
posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 

zastosowania wiedzy o harmonii 
i zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru

K_W15

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 
zastosowania wiedzy o harmonii, instrumentoznawstwa i 

zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru, 
a także 

w zakresie instrumentacji jako wstępie do aranżacji 
muzycznej

Harmonia
Kontrapunkt

Instrumentacja
Harmonia praktyczna

Akompaniament liturgiczny
Realizacja B.C.

A1A_W01
dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 
(także interdyscyplinarnych)

K_W16

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 
pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 

(także interdyscyplinarnych), w tym 
z zakresu psychologii - motywacji i animacji kultury

Dyrygowanie
Czytanie partytur

A1A_W08
posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 

podstaw improwizacji i aranżacji
K_W17

posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 
podstaw improwizacji i aranżacji

Harmonia praktyczna
Akompaniament liturgiczny

Realizacja B.C.
Kontrapunkt

A1A_U13

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

K_U01

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

Zespół wokalny dla praktyk studenckich

H1A_U07

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku 
obcym

K_U02
Potrafi - wykorzystując różne kanały i techniki 

komunikacyjne - porozumiewać się z badaczami kultury i 
sztuki w języku polskim i wybranym języku obcym

Technologie informacyjne
Język obcy

H1A_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U03

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację 

z wykorzystaniem różnych mediów i technologii 
informacyjnych

Technologie informacyjne
Język obcy

Podstawy j. łacińskiego

Rozp. MNiSW
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

K_U04
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 

edukacyjnego

Rozp. MNiSW

wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego 
warsztatu pedagogicznego 

z wykorzystywaniem nowoczesnych środków 
i metod pozyskiwania, organizowania 

i przetwarzania informacji i materiałów

K_U05

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 

realizowania własnych koncepcji artystycznych
K_U06

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 
realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie 

przedmiotów organy, carillon, dyrygentura, fortepian, emisja 
głosu indywidualna

Organy
Carillon

Praktyka liturgiczna
Fortepian klasyczny

Harmonia praktyczna
Realizacja B.C.

Emisja głosu

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie pedagogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI



A1A_U01
jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 

emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
K_U07

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej

Organy
Carillon

Praktyka liturgiczna
Fortepian klasyczny

Harmonia praktyczna
Realizacja B.C.

Emisja głosu

A1A_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

K_U08

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

Organy
Carillon

Praktyka Liturgiczna
Fortepian klasyczny

Harmonia praktyczna
Realizacja B.C.

Emisja głosu

A1A_U02
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z głównym kierunkiem studiów

K_U09
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego ze specjalnością 
"muzyka kościelna" 

Organy
Carillon

Praktyka liturgiczna
Harmonia praktyczna

Realizacja B.C.
Dyrygowanie

Schola Cantorum
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

A1A_U03
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów
K_U10

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów

Organy
Carillon

Praktyka liturgiczna
Harmonia praktyczna

Realizacja B.C.
Dyrygowanie

Schola Cantorum
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

A1A_U02, 03
posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX 

i XXI w.
K_U11

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 
instrumentalnej i wokalnej, a w szczególności współczesnej 

muzyki organowej XX i XXI wieku

Organy
Carillon

Czytanie partytur
Fortepian klasyczny

A1A_U04

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym 

K_U12

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami (w 
charakterze organisty, dyrygenta 

i kierownika muzycznego) w różnego typu zespołach oraz w 
ramach innych wspólnych prac 

i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym (np. 
oprawa liturgii, inscenizaje muzyczne, choreografie, spektakle 

i widowiska)

Praktyka liturgiczna
Schola Cantorum I

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

Dyrygowanie

A1A_U04
posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 

różnych formach zespołowych
K_U13

posiada umiejętność akompaniowania uczestnikom liturgii, 
chórom, soliście (solistom) w różnych formach zespołowych, 

a także potrafi sam opracować od podstaw do prezentacji 
publicznej utwór na zespół (chór lub instrumenty)

Organy
Akompaniament liturgiczny

Praktyka liturgiczna
Ralizacja B.C.

Instrumentacja
Fortepian klasyczny

A1A_U07
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

K_U14
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

Organy
Carillon

Realizacja B.C.
Fortepian klasyczny

Analiza dzieła muzycznego
Czytanie partytur

Emisja głosu

A1A_U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
itp.)

K_U15

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej jako organista, dyrygent chóru i jest 
świadomy problemów specyficznych dla swojej specjalności 

(emisja głosu, intonacja, proporcja itp.)

Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Dyrygowanie

Organy
Emisja głosu

w zakresie pracy w zespole

w zakresie repertuaru

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych



A1A_U05

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

K_U16

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

Organy
Dyrygowanie

A1A_U05
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu 
technicznego

K_U17

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 
wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego 

warsztatu technicznego jako instrumentalista, kantor, 
dyrygent

Organy
Dyrygowanie

Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II

A1A_U05, 06

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

K_U18

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 

schematów metrum ruchowego, artykulacji, sposobu 
ekspresji, 

a w obrębie prowadzonego zespołu aplikatury, 
smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Instrumentacja
Schola Cantorum I

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II
Dyrygowanie

Fortepian klasyczny
Organy

A1A_U08
posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 
operowania nim 

K_U19

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 

operowania nim w oparciu 
o zakres repertuarowy wynikający ze specjalności "muzyka 

kościelna"

Kształcenie słuchu
Literatura muzyczna

A1A_U09,10

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

K_U20

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencjackiej

Historia sztuki
Wprowadzenie do teologii
Historia muzyki kościelnej

Biblijne podstawy muzyki kościelnej
Literatura muzyczna

A1A_U12
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

K_U21
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

Technologie informacyjne
Instrumentacja

Haromina praktyczna
Ralizacja B.C.

Akompaniament liturgiczny

A1A_U11
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

K_U22

dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia 
sobie z różnymi stresowymi sytuacjami 

z nich wynikającymi, także w odniesieniu do grupy/zespołu, 
który prowadzi

Psychologia ogólna
Chór

Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II

A1A_U11

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal)

K_U23

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań uczestników liturgii 

i publiczności, i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

kościołów i sal, zapotrzebowania repertuarowego 
wynikającego ze zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej 

edukacji kulturalnej dla społeczeństwa)

Pscyhologia ogólna
Organy

Organoznawstwo z akustyką muzyczną
Praktyka liturgiczna

Rozp. MNiSW

umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych kanałów i 
technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami 

działalności pedagogicznej, jak 
i z innymi osobami współdziałającymi w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces

K_K01

posiada kompetencje i jest przygotowany pod względem 
praktycznym do wykonywania zawodu nauczyciela w 

zakresie pedagogiki muzyki na pierwszym etapie 
edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła 

muzyczna I stopnia)

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego

Rozp. MNiSW
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

K_K02
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna

Konsultacje pracy licencjackiej

w aspekcie praktyki pedagogicznej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji   

w zakresie publicznej prezentacji



Rozp. MNiSW
jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań 

zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i 
dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela

K_K03

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_K01
umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje
K_K04

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 
interpretować potrzebne informacje

Technologie informacyjne

A1A_K01
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 
z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K05

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 

z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na 
uwadze oddziaływanie edukacyjne

Organy
Fortepian klasyczny

Dyrygowanie
Schola Cantorum I

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II

A1A_K01
posiada umiejętność organizacji pracy własnej 

i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów

K_K06

posiada umiejętność organizacji pracy własnej 
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 

i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań 
wynikających z kształtowania warsztatu pedagoda-

nauczyciela i muzyka kościelnego 

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego

Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II

A1A_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

muzycznych, artystycznych oraz 
w obszarze szeroko pojmowanej kultury

K_K07

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych 
oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
artystycznej

K_K08

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
pedagogiczno-artystycznej, ale także w procesie 
wychowawczym podległej grupy uczniowskiej

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 

społeczności
K_K09

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 
społeczności - głównie szkolnej 

i w placówkach kulturalno-oświatowych oraz kościelnych

Technologie informacyjne
Psychologia ogólna

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego

A1A_K05

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K10

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Praktyka liturgiczna

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu 
edukacyjnego

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji 
muzycznych

A1A_K05
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

K_K11
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencjackiej

Praktyka liturgiczna
Schola Cantorum I

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II

A1A_K05
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 

własną działalność artystyczną
K_K12

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 
działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi 

zespołami oraz indywidualnie

Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Organy

Dyrygowanie

w aspekcie niezależności

w aspekcie krytycyzmu

w aspekcie komunikacji społecznej



A1A_K05
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki
K_K13

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki, pedagogiki i psychologii

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Harmonia
Analiza dzieła muzycznego

Organy
Dyrygowanie

Organoznawstwo z akustyką muzyczną
Liturgika ogólna

Chorał gregoriański
Podstawy j. łacińskiego

A1A_K03
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
K_K14

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
Psychologia ogólna

A1A_K03
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K15

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 
intuicji, twórczej postawy 

i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów 
własnych i grupowych jako pedagog 

i muzyk kościelny

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna

A1A_K03
w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 

i zachowania
K_K16

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 
i zachowania

Psychologia ogólna

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K17
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K18

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K19

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki potencjalnych zagrożeń 

dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K20
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

kompetencje językowe

kompetencje informatyczne

kompetencje kultury fizycznej

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - RYTMIKA; po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia na kierunku studiów absolwent:
PRZEDMIOT

A1A_W03, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swojej specjalności na 
poziomie podstawowym edukacji muzycznej 

K_W01

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka nauczania rytmiki

Metodyka audycji muzycznych
Metodyka KS w kl. 1-3 SM I st.

A1A_W09, Rozp. MNiSW

posiada wiedzę dotyczącą psychologii w zakresie 
problematyki pracy z dziećmi na poziomie podstawowym 
edukacji muzycznej: kształcenie przedszkolne i młodsze 

szkolne (przedszkole i szkoła podstawowa, także muzyczna) i 
rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, 

nauczania 
i uczenia się

K_W02

posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii w 
zakresie problematyki pracy z dziećmi na poziomie 

podstawowym edukacji muzycznej, 
a także kształcenia przedszkolego i wieku młodszego 
szkolnego (przedszkole i szkoła podstawowa, także 
muzyczna) i rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, 

wychowania, nauczania i uczenia się

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka audycji muzycznych

Rozp. MNiSW
dysponuje nowoczesną wiedzą z zakresu dydaktyki 

i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą 
doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu

K_W03

posiada wiedzę pedagogiczno-dydaktyczną  przedmiotu 
specjalności głównej - "rytmiki" 

i prowadzenia zajęć rytmiki w przedszkolach 
i szkołach muzycznych I stopnia

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Metodyka nauczania rytmiki
Metodyka KS w kl. 1-3 SM I st.

H1A_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową 

w wybranych obszarach studiowanej dyscypliny 
humanistycznej

K_W04
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii 

sztuki, kultury popularnej, muzykologii

Historia sztuki
Historia muzyki

Literatura muzyczna

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej K_W05
posiada ogólną znajomość literatury muzycznej 

z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów 
stylistycznych historii muzyki 

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna

A1A_W02
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 

własną specjalnością 
K_W06

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 
programami edukacji muzycznej 

w szkole ogólnokształcącej wczesnego etapu edukacyjnego i 
szkoły muzycznej I stopnia, a także w obrębie literatury 

specjalności "rytmika"

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 
podstawowej szkoły muzycznej
Metodyka nauczania rytmiki

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: RYTMIKA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A1A_W03
posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 

i wzorców budowy formalnej utworów 
K_W07

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 
i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form 

instrumentalnych i wokalnych okresu renesansu, baroku, 
klasycyzmu, romantyzmu

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

A1A_W03
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K_W08
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

Technologie informacyjne
Język obcy

Seminarium licencjackie

A1A_W03

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 

jak różnież jej obecnej kondycji (dotyczy to także internetu i e-
learningu)

K_W09

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu 
pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to 

także internetu i e-learningu)

Technologie informacyjne
Język obcy

Seminarium licencjackie
Podstawy dydaktyki

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 
podstawowej szkoły muzycznej

Historia muzyki
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_W03

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dot. także e-learn)

K_W10

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki współczesnej 

w obrębie mass-mediów i w jej kontekście subkulturowym 
oraz oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież

Pedagogika ogólna                      
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_W07
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W11

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w 

oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy 
dotyczące dzieła muzycznego

Harmonia
Historia muzyki

Analiza dzieła muzycznego
Instrumentacja

Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Improwizacja fortepianowa

A1A_W04
posiada znajomość stylów muzycznych 

i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W12

posiada znajomość stylów muzycznych 
i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w 

obrębie repertuaru specjalności "rytmika"

Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego

Literatura muzyczna
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Improwizacja fortepianowa

A1A_W05
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie 

rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 
K_W13

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami multimedialnymi stosowanymi w muzyce oraz 

w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją 
specjalnością 

Technologie informacyjne

A1A_W05
posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu i jego 

ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej 
emisji głosu w mowie i śpiewie, a także w zakresie 

instrumentu/-ów, na którym/-ch uczy się grać, a także i jego 
ewentualnych konserwacji, napraw, strojenia itp.

Emisja głosu
Interpretacja tekstu literackiego z dykcją

Fortepian klasyczny
Instrumentacja

Improwizacja fortepianowa

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W08
posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 

zastosowania wiedzy o harmonii 
i zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru

K_W15

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 
zastosowania wiedzy o harmonii, instrumentoznawstwa i 

zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru, 
a także 

w zakresie instrumentacji jako wstępie do aranżacji 
muzycznej

Harmonia
Analiza dzieła muzycznego

Instrumentacja

A1A_W01
dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 

pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 
(także interdyscyplinarnych)

K_W16

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin 
pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych 

(także interdyscyplinarnych), w tym 
z zakresu psychologii - motywacji i animacji kultury

Dyrygowanie
Psychologia ogólna
Chór męski/żeński

A1A_W08
posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 

podstaw improwizacji i aranżacji
K_W17

posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 
podstaw improwizacji i aranżacji

Improwizacja fortepianowa

A1A_U13

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

K_U01

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej 

Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st.  I i II 
etapu edukacyjnego

Praktyka w zakresie nauczania rytmiki kl. 0 muzycznej
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w przedszkolu

Praktyka kształcenia słuchu w kl. 1-3 SM I st.

H1A_U07

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku 
obcym

K_U02
Potrafi - wykorzystując różne kanały i techniki 

komunikacyjne - porozumiewać się z badaczami kultury i 
sztuki w języku polskim i wybranym języku obcym

Technologie informacyjne
Język obcy

H1A_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U03

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację 

z wykorzystaniem różnych mediów i technologii 
informacyjnych

Technologie informacyjne
Język obcy

Rozp. MNiSW
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

K_U04
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły

Podstawy dydaktyki
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st.  I i II 

etapu edukacyjnego

Rozp. MNiSW

wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego 
warsztatu pedagogicznego 

z wykorzystywaniem nowoczesnych środków 
i metod pozyskiwania, organizowania 

i przetwarzania informacji i materiałów

K_U05

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012)

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 

realizowania własnych koncepcji artystycznych
K_U06

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 
realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie 
przedmiotów rytmika, improwizacja, kompozycje utworów 

muzycznych

Rytmika
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Technika ruchu
Taniec ludowy

Taniec historyczny
Proseminarium metody
 E. Jaques-Dalcroze’a

Improwizacja fortepianowa
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

Fortepian klasyczny

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie pedagogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI



A1A_U01
jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 

emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
K_U07

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej

Rytmika
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki
Fortepian klasyczny

A1A_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

K_U08

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

Analiza dzieła muzycznego
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki
Fortepian klasyczny

A1A_U02
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z głównym kierunkiem studiów

K_U09
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego ze specjalnością 
"rytmika", a także w zakresie gry na instrumentach

Fortepian klasyczny
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

A1A_U03
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów
K_U10

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów

Fortepian klasyczny
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

A1A_U02, 03
posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX 

i XXI w.
K_U11

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 
instrumentalnej (fortepian, II instrument), a przede wszystkim 

realizacji interpretacji ruchowych muzyki wynikających z 
opracowywanego na bieżąco repertuaru 

Fortepian klasyczny
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

A1A_U04

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym 

K_U12

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami 
(choreografa muzyki) w różnego typu zespołach oraz w 

ramach innych wspólnych prac 
i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym (np. 

inscenizacje muzyczne, choreografie, spektakle i widowiska)

Chór żeński / męski
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Technika ruchu
Taniec ludowy

Taniec historyczny
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st.  I i II 
etapu edukacyjnego

A1A_U04
posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 

różnych formach zespołowych
K_U13

posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 
różnych formach zespołowych, 

a także potrafi sam opracować od podstaw do prezentacji 
publicznej utwór na zespół

Fortepian klasyczny
Improwizacja fortepianowa

A1A_U07
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

K_U14
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

Fortepian klasyczny
Czytanie partytur

Emisja głosu
Analiza form muzycznych

A1A_U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
itp.)

K_U15
opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 

prezentacji muzycznej w specjalności rytmika i jest świadomy 
problemów specyficznych dla swojej specjalności

Technika ruchu
Improwizacja fortepianowa

Fortepian klasyczny

A1A_U05

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

K_U16

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

Technika ruchu

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole



A1A_U05
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu 
technicznego

K_U17

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 
wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego 
warsztatu technicznego w specjalności rytmika, ale także jako 
metodyk prowadzonych zajęć rytmiki i kształcenia słuchu w 

klasach I-III

Metodyka KS w kl. 1-3 SM I st.
Kształcenie słuchu

Proseminarium metody 
E. Jaques-Dalcroze’a

A1A_U05, 06

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

K_U18

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 

schematów metrum ruchowego, artykulacji, sposobu 
ekspresji, 

a w obrębie prowadzonego zespołu aplikatury, 
smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Instrumentacja
Rytmika

A1A_U08
posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 
operowania nim 

K_U19

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 

operowania nim w oparciu 
o zakres repertuarowy wynikający ze specjalności "rytmika"

Kształcenie słuchu
Literatura muzyczna

A1A_U09,10

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

K_U20

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

Seminarium licencjackie
Proseminarium metody
 E. Jaques-Dalcroze’a

A1A_U12
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

K_U21
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

Technologie informacyjne
Instrumentacja

A1A_U11
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

K_U22

dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia 
sobie z różnymi stresowymi sytuacjami 

z nich wynikającymi, także w odniesieniu do grupy/zespołu, 
który prowadzi

Psychologia ogólna
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

A1A_U11

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal)

K_U23

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal, zapotrzebowania repertuarowego wynikającego ze 
zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej edukacji 

kulturalnej dla społeczeństwa)

Psychologia ogólna
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

Rozp. MNiSW

umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych kanałów i 
technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami 

działalności pedagogicznej, jak 
i z innymi osobami współdziałającymi w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces

K_K01

posiada kompetencje i jest przygotowany pod względem 
praktycznym do wykonywania zawodu nauczyciela w 

zakresie pedagogiki muzyki i rytmiki na pierwszym etapie 
edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła 

muzyczna I stopnia)

Praktyka prowadzenia audycji muzycznych
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st.  I i II 

etapu edukacyjnego
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki kl. 0 muzycznej
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w przedszkolu

Praktyka kształcenia słuchu w kl. 1-3 SM I st.

Rozp. MNiSW
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

K_K02
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi 
i poczuciem odpowiedzialności

Konsultacje pracy licencjackiej

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji   

w zakresie publicznej prezentacji

w aspekcie praktyki pedagogicznej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE



Rozp. MNiSW
jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań 

zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i 
dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela

K_K03

spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ pkt 3 
"szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 

stycznia 2012) 

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz 

podstawowej szkoły muzycznej
Historia pedagogiki muzyki

Pedagogika muzyki w Europie

A1A_K01
umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje
K_K04

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 
interpretować potrzebne informacje

Technologie informacyjne

A1A_K01
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 
z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K05

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 

z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na 
uwadze oddziaływanie edukacyjne

Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

A1A_K01
posiada umiejętność organizacji pracy własnej 

i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów

K_K06

posiada umiejętność organizacji pracy własnej 
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 

i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań 
wynikających z kształtowania warsztatu pedagoda-

nauczyciela 

Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st.  I i II 

etapu edukacyjnego

A1A_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

muzycznych, artystycznych oraz 
w obszarze szeroko pojmowanej kultury

K_K07

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych 
oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
artystycznej

K_K08

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
pedagogiczno-artystycznej, ale także w procesie 
wychowawczym podległej grupy uczniowskiej

Seminarium licencjackie
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 

społeczności
K_K09

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 
społeczności - głównie szkolnej 

i w placówkach kulturalno-oświatowych

Praktyka w zakresie nauczania rytmiki kl. 0 muzycznej
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w przedszkolu

Praktyka kształcenia słuchu w kl. 1-3 SM I st.
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st.  I i II 

etapu edukacyjnego
Technologie informacyjne

A1A_K05

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K10

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki

Praktyka w zakresie nauczania rytmiki w SM I st.  I i II 
etapu edukacyjnego

A1A_K05
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

K_K11
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 

własną działalność artystyczną
K_K12

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 
działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi 

zespołami oraz indywidualnie
Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie niezależności

w aspekcie krytycyzmu



A1A_K05
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki
K_K13

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki, pedagogiki i psychologii

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego 

Harmonia
Analiza dzieła muzycznego

Proseminarium metody 
E. Jaques-Dalcroze’a

A1A_K03
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
K_K14

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
Psychologia ogólna

A1A_K03
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K15

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 
intuicji, twórczej postawy 

i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów 
własnych i grupowych jako pedagog

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna

A1A_K03
w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 

i zachowania
K_K16

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje 
i zachowania

Psychologia ogólna

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K17
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K18

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K19

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki potencjalnych zagrożeń 

dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K20
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

kompetencje językowe

kompetencje informatyczne

kompetencje kultury fizycznej

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku JAZZ i MUZYKA 
ESTRADOWA - WOKALISTYKA.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów absolwent:

PRZEDMIOT

A1A_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej K_W01
posiada ogólną znajomość literatury muzycznej ze szczególną 

znajomością literatury jazzowej

Historia muzyki
Warsztaty słuchania muzyki jazzowej

Harmonia jazzowa
Improwizacja

Zespoły wokalne
Interpretacja piosenki

A1A_W02
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 

własną specjalnością 
K_W02

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z 
własną specjalnością 

Warsztaty słuchania muzyki jazzowej
Śpiew i praca z akompaniatorem

Harmonia jazzowa
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

A1A_W03
posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 

i wzorców budowy formalnej utworów 
K_W03

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego 
i wzorców budowy formalnej utworów jazzowych 

i stylistyk pokrewnych 

Warsztaty słuchania muzyki jazzowej
Śpiew i praca z akompaniatorem

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Praca z sekcją akompaniującą

A1A_W03
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 

informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K_W04

Technologie informacyjne
Seminarium licencjackie

Konsultacje pracy licencjackiej
Historia muzyki

A1A_W03

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów 
zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, 
jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i 

e-learningu)

K_W05

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, 
zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej oraz jazzowej 
i rozrywkowej, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to 

także Internetu 
i e-learningu)

Technologie informacyjne
Seminarium licencjackie

Konsultacje pracy licencjackiej
Historia muzyki

Lektorat języka amerykańskiego z fonetyką

A1A_W03

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację 

w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dot. także e-learn)

K_W06

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii 
rozwojowych w historii muzyki współczesnej 

w obrębie mass-mediów i w jej kontekście subkulturowym 
oraz oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież

Technologie informacyjne
Warsztaty słuchania muzyki jazzowej 

Historia jazzu

A1A_W07
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W07

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w 

oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy 
dotyczące dzieła muzycznego

Śpiew i praca z akompaniatorem
Harmonia jazzowa

Improwizacja
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: WOKALISTYKA JAZZOWA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów pierwszego stopnia
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A1A_W04
posiada znajomość stylów muzycznych 

i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W08

posiada znajomość stylów muzycznych 
i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w 

obrębie repertuaru muzyki jazzowej, współczesnej Pop Music

Warsztaty słuchania muzyki jazzowej
Śpiew i praca z akompaniatorem

Harmonia jazzowa
Zespoły wokalne

A1A_W05
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie 

rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 
K_W09

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z 
technologiami multimedialnymi stosowanymi w muzyce oraz 
w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją 

specjalnością 

Technologie informacyjne
Techniki nagłośnienia

Techniki pracy w studio
Edukacyjne studio MIDI

Propedeutyka techniki studyjnej

A1A_W05
posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentu 

i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W10

posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej 
emisji głosu w mowie i śpiewie

Chór
Śpiew i praca z akompaniatorem

Dykcja i recytacja
Podstawy gry aktorskiej

Zespoły wokalne
Interpretacja piosenki

Emisja głosu

A1A_W08
posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 

zastosowania wiedzy o harmonii 
i zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru

K_W11

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego 
zastosowania wiedzy o harmonii, instrumentoznawstwie i 

zdolność analizowania pod kątem wykonywanego repertuaru, 
a także umiejętność instrumentacji jako wstępu do aranżacji 
utworów na zróżnicowane obsady wokalno-instrumentalne

Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji
Zasady muzyki

Harmonia jazzowa
Zespoły wokalne

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A1A_W08
posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u 

podstaw improwizacji i aranżacji
K_W12

posiada znajomość technik leżących u podstaw improwizacji 
harmonicznej, modalnej, free i sprawnie operuje tym 

materiałem dżwiekowym. Posiada wiedzę podstaw aranżacji

Zasady muzyki
Harmonia jazzowa

Improwizacja
Zespoły wokalne

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

H1A_U07

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku 
obcym

K_U01
Potrafi – wykorzystując różne kanały i techniki 

komunikacyjne – porozumiewać się z badaczami kultury i 
sztuki w języku polskim i wybranym języku obcym

Technologie informacyjne
Lektorat języka amerykańskiego z fonetyką

H1A_U01
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację 

z wykorzystaniem różnych mediów i technologii 
informacyjnych

Technologie informacyjne
Lektorat języka amerykańskiego z fonetyką Konsultacje 

pracy licencjackiej

A1A_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 

realizowania własnych koncepcji artystycznych
K_U03

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i 
realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie 

działań wokalno- instrumentalnych

Śpiew i praca z akompaniatorem
Harmonia jazzowa
Zespoły wokalne

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Praca z sekcją akompaniującą

Fortepian klasyczny

A1A_U01
jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 

emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
K_U04

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja

Zespoły wokalne
Interpretacja piosenki
Fortepian klasyczny

A1A_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

K_U05

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy rodzajem stosowanej 

w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez 
niego komunikatem 

Podstawy gry aktorskiej
Zespoły wokalne

Interpretacja piosenki 
Propedeutyka dyrygowania

Fortepian klasyczny

A1A_U02
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z głównym kierunkiem studiów

K_U06
posiada znajomość i umiejętność wykonywania 

reprezentatywnego repertuaru związanego 
z kierunkiem "jazz i muzyka estradowa" 

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą
Interpretacja piosenki

A1A_U03
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów
K_U07

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych 

utworów

Chór
Śpiew i praca z akompaniatorem

Improwizacja
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

w zakresie pedagogogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej

w zakresie repertuaru

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

UMIEJĘTNOŚCI



A1A_U02, 03
posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 

XX i XXI w.
K_U08

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki 
instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej zwiazanej ze swoją 

specjalnością

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Propedeutyka dyrygowania

Czytanie partytur

A1A_U04

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym 

K_U09

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami  w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projeków, także o 
charakterze multidyscyplinarnym (np. inscenizaje muzyczne, 

choreografie, spektakle i widowiska)

Śpiew i praca z akompaniatorem
Propedeutyka dyrygowania

Praca z sekcją akompaniującą 
Zespoły wokalne

A1A_U04
posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w 

różnych formach zespołowych
K_U10

posiada umiejętność współpracy 
z instrumentalistami w różnych formach zespołowych, a także 
potrafi sam opracować od podstaw do prezentacji publicznej 

utwór na wybrany skład wokalny lub wokalno-instrumentalny

Zespoły wokalne
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

Propedeutyka dyrygowania
Czytanie partytur

Praca z sekcją akompaniującą

A1A_U07
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

K_U11
posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, 

biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, 
zawartych w utworze idei i jego formy

Śpiew i praca z akompaniatorem
Fortepian klasyczny

Zespoły wokalne
Propedeutyka dyrygowania

Czytanie partytur

A1A_U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów 

specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja, 
itp.)

K_U12

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej 
prezentacji muzycznej jako wokalista 

i jest świadomy problemów specyficznych dla swojej 
specjalności (emisja głosu, wymowa, intonacja, barwa, 

improwizacja aranżacja itp.)

Chór
Śpiew i praca z akompaniatorem

Dykcja i recytacja
Improwizacja

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Emisja głosu

A1A_U05

przyswoił  sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

K_U13

przyswoił  sobie dobre nawyki dotyczące techniki 
i postawy, umożliwiające operowanie ciałem 

w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i 
bezpieczny

Wychowanie fizyczne
Zespoły wokalne 

Propedeutyka dyrygowania
Emisja głosu

A1A_U05
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu 
technicznego

K_U14
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia 

wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego 
warsztatu wokalnego 

Chór
Zespoły wokalne 

Propedeutyka dyrygowania
Emisja głosu

A1A_U05, 06

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp.opracowywanych utworów

K_U15

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczacych 

artykulacji, sposobu ekspresji, a w obrębie prowadzonego 
zespołu stylistycznej dojrzałości, frazowania, struktury 

harmonicznej, improwizacji itp. opracowywanych utworów

Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji
Zasady muzyki

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Propedeutyka dyrygowania

Czytanie partytur

A1A_U08
posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 

rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 
operowania nim 

K_U16

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i 

operowania nim w oparciu 
o zakres repertuarowy wyinikający ze specjalności 

"wokalistyka"

Kształcenie słuchu
Śpiew i praca z akompaniatorem

Harmonia jazzowa
Improwizacja

Zespoły wokalne
Interpretacja piosenki

Emisja głosu

A1A_U09,10

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

K_U17

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi 
na temat interpretowania, tworzenia 

i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących 
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

Historia kultury
Historia jazzu

Interpretacja piosenki 
Seminarium licencjackie

A1A_U12
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego

K_U18
posiada podstawowe umiejętności kształtowania 

i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego, stylistycznie go rozwijając

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji

w zakresie publicznej prezentacji



A1A_U11
dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność 

radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich 
wynikającymi

K_U19

dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia 
sobie z różnymi stresowymi sytuacjami 

z nich wynikającymi, także w odniesieniu do grupy/zespołu, 
który prowadzi

Chór
Śpiew i praca z akompaniatorem

Podstawy gry aktorskiej
Zespoły wokalne

Interpretacja piosenki

A1A_U11

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal)

K_U20

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych 
wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących 
wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki 

sal 
i klubów muzycznych, zapotrzebowania repertuarowego 

wynikającego ze zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej 
edukacji słuchaczy 

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

A1A_K01
umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje
K_K01

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób 
interpretować potrzebne informacje

Technologie informacyjne
Seminarium licencjackie 

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K01
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 
z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K02

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej 

z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na 
uwadze oczekiwania słuchaczy oraz edukację społeczeństwa

Śpiew i praca z akomp.
Improwizacja

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Interpretacja piosenki

A1A_K01
posiada umiejętność organizacji pracy własnej 

i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów

K_K03

posiada umiejętność organizacji pracy własnej 
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań 

i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań 
wynikających z kształtowania warsztatu muzyka-wokalisty

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akpmpaniującą

Praktyki w zespołach instrumentalnych

A1A_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

muzycznych, artystycznych oraz 
w obszarze szeroko pojmowanej kultury

K_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do 
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych 
oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
artystycznej

K_K05

jest zdolny do definiowania własnych sądów 
i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe 

i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy 
pedagogiczno-artystycznej

Konsultacje pracy licencjackiej 
Seminarium licencjackie

A1A_K05
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 

społeczności
K_K06

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i 
społeczności - w placówkach kulturalno-oświatowych, 

instytucjach kultury
Konsultacje pracy licencjackiej

A1A_K05

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K07

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą

Technologie informacyjne

A1A_K05
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

K_K08
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania 

problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, 
jak również własnych działań artystycznych

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

A1A_K05
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 

własną działalność artystyczną
K_K09

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować 
działalność artystyczną realizowaną indywidualnie oraz z 

współpracującymi z nim zespołami 

Śpiew i praca z akompaniatorem,
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

A1A_K05
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 

dziedziny muzyki
K_K10

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki studiowanej specjalności 

Historia muzyki
Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji

Śpiew i praca z akompaniatorem
Harmonia jazzowa

Improwizacja
Propedeutyka kompozycji i aranżacji, 

Seminarium licencjackie
Emisja głosu

A1A_K03
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej
K_K11

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych 
okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania 

pracy zawodowej lub twórczej

Praca z sekcją akompaniującą, 
Śpiew i praca z akompaniatorem

Emisja głosu

A1A_K03
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy 
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K12

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, 
intuicji, twórczej postawy 

i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów 
własnych i grupowych jako lider zespołu i pedagog

Technologie informacyjne, 
Seminarium licencjackie, 

Zespoły wokalne

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K13
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Lektorat języka amerykańskiego z fonetyką

w aspekcie niezależności
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KOMPETENCJE DODATKOWE

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

kompetencje językowe

w aspekcie krytycyzmu

kompetencje informatyczne



Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K14

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej

Technologie informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K15

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki  potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K16
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

kompetencje kultury fizycznej

BHP



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - DYRYGENTURA CHÓRALNA; po 
ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 

absolwent:

PRZEDMIOT

A2_W07, H2A_W06

wykazuje się głębokim zrozumieniem 
i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej 

zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do uczenia w 
zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji 

muzycznej, zarówno szkolnictwa ogólnego, jak 
i muzycznego

K_W01

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania wynikającą 

z kierunku studiów, czyli do prowadzenia przedmiotu 
"muzyka" wszystkich etapów edukacyjnych, a także do 

nauczania przedmiotów wynikających ze specjalności (chór, 
zespół wokalny i wokalno-instrumentalny, kształcenie słuchu, 

zasady muzyki, audycje muzyczne) 

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego
Pedagogika muzyki 

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Metodyka kształcenia słuchu

S2A_W01,W02,W07

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach, zwłaszcza w systemie szkolnictwa 

artystycznego

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

S2A_W06
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

K_W03
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Filozofia z estetyką                                                          
Prawo autorskie                                                 

Metodologia pracy naukowej

H2A_W03, S2A_W05

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

K_W04

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

Metodologia pracy naukowej
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 

Pedagogika muzyki

H2A_W03,W04
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

K_W05
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

H1A_W03,04

ma uporządkowaną znajomość i wiedzę głównych kierunków 
w obrębie subdyscyplin filozoficznych 

1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia 
polityki, filozofia społeczna; 3. estetyka, filozofia kultury

K_W06

ma uporządkowaną znajomość i ogólną wiedzę głównych 
kierunków w obrębie subdyscyplin filozoficznych 1. logika, 

metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia polityki, 
filozofia społeczna; posiada wiedzę pogłębioną w obrębie 

subdyscypliny - estetyce i filozofii kultury

Filozofia z estetyką

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: DYRYGENTURA CHÓRALNA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA
w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A2_W01
posiadać gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i 

związanych z nim tradycji wykonawczych
K_W07

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 
i związanych z nim tradycji wykonawczych

Analiza współczesnych partytur                                                                    

A2_W01
posiadać szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności oraz posiadać wiedzę dotyczącą związanego z 

nią piśmiennictwa
K_W08

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności "dyrygentury chóralnej" oraz posiada wiedzę 

dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa

Dyrygentura
Analiza współczesnych partytur

Analiza form oratoryjno-kanatowych
Chorał gregoriański

A2_W02
posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i 

orkiestrowej
K_W09

posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w 
kontekście jej wykorzystania 

w ramach prac na rzecz powszechnej edukacji muzycznej
Pedagogika muzyki

A2_W5

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

K_W10

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W03

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

K_W11

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

Metodologia pracy naukowej
Warsztaty technik multimedialnych

A2_W04
posiadać poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia
K_W12

posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia, zwłaszcza w jej aspektach animacji kultury, 
wychowania przez sztukę oraz oddziaływania 

terapeutycznego muzyki

Filozofia z estetyką                                                  
Psychologia muzyki

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Podstawy języka łacińskiego       

A2_W04
posiadać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_W13
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W05
posiadać gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów 

i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą procesu emisji głosu w 
jej wymiarze funkcjonalnym 

i artystycznym, szczególnie w odniesieniu do pracy w zespole

Zespołowa emisja głosu                                                
Zespół - Chór

Praktyki zespołowe/chóralne
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W06

posiadać ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

K_W15

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

Prawo autorskie                                                
Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Promocja i marketing dóbr kultury

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W16

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; absolwent powinien dysponować szeroką 

wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych 
kontekstach pracy pedagogicznej i artystycznej niezbędnej dla 

prac dyrygenta 

Improwizacja fortepianowa

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W17
posiada umiejętność tworzenia opracowań 

i aranżacji muzycznych niezbędnych dla pracy jako dyrygent
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista

A2_U13

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

K_U01

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 
i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego    

Praktyka w zakresie metodyki KS
Praktyki zespołowe/chóralne

S2A_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

K_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 
i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

Praktyka w zakresie metodyki KS

S2A_U01

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki

K_U03

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy padawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki muzyki

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

K_U04
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

Dyrygentura
Praktyki zespołowe/chóralne

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych

A2_U01

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w 
oparciu o własne twórcze motywacje 

i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi

K_U05

wspólnie z prowadzonymi zespołami, a także samodzielnie 
interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne 

twórcze motywacje 
i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 

wymaganiami stylistycznymi

Dyrygentura
Zespół - Chór

Chorał gregoriański
Praktyki zespołowe/chóralne

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych

A2_U01

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych 

K_U06

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości 

wykonawczych  zespołów artystycznych, z którymi pracuje 

Chorał gregoriański
Praktyki zespołowe/chóralne

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych

w zakresie repertuaru

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie pedagogogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI



A2_U02

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

K_U07

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

Dyrygentura
Zespół - Chór

Analiza współczesnych partytur
Analiza form oratoryjno-kanatowych

Chorał gregoriański

A2_U03

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów

K_U08

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów artystycznych oraz audycji 
edukacyjnych 

Zespół - Chór
Chorał gregoriański

Praktyki zespołowe/chóralne
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 

i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

A2_U04

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formach 
zespołowych i posiada umiejętność współdziałania 

z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach 
innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym

K_U09

jest zdolny do pracy jako dyrygent i kierownik muzyczny i do 
twórczego funkcjonowania 

w różnych formach zespołowych oraz posiada umiejętność 
współdziałania z innymi artystami 

w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych 
prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

Dyrygentura
Zespół - Chór

Praktyki zespołowe/chóralne
Zespół wokalny dla praktyk studenckich

Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych

A2_U04

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U10

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

Dyrygentura
Praktyki zespołowe/chóralne

Praktyka zespołów oratoryjno-kantatowych
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III i IV etapu 

edukacyjnego oraz liceum muzycznego

A2_U05

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 
swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji artystycznych

K_U11

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych

Dyrygentura
Improwizacja fortepianowa

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista                       

A2_U05
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

K_U12
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

Czytanie partytur
Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista

Improwizacja fortepianowa

A2_U05

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, 
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów

K_U13

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących  schematów metrum ruchowego, 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Dyrygentura
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U05

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

K_U14

posiada podstawowe umiejętności obsługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

Warsztaty technik multimedialnych

A2_U06

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

K_U15

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Warsztaty technik multimedialnych

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji  



A2_U08
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

K_U16
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

Propedeutyka kompozycji i aranżacji                        
Analiza współczesnych partytur

A2_U08
posiada umiejętność improwizowania na bazie 

wykonywanego utworu
K_U17

posiada umiejętność improwizowania na bazie 
wykonywanego utworu, a także zna metody i środki 

impowizacyjne w chóralnej muzyce współczesnej 

Improwizacja fortepianowa
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

Analiza współczesnych partytur

A2_U08

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych. Jeśli improwizacja związana jest ze 

specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom 
biegłości w sztuce improwizacji

K_U18
posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-

harmonicznych

Czytanie partytur                                               
Improwizacja fortepianowa

Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista

A2A_U7
na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach 

I stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu

K_U19

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I stopnia 
wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik 

pozwalających panować nad objawami stresu oraz zna 
sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole 

artystycznym 

 Psychologia III i IV etapu edukacyjnego Psychologia 
muzyki                                                   Praktyki 

zespołowe/chóralne

S2A_K07

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród nich

K_K01

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 
wśród nich zachowując poczucie wypełniania misji animatora 

kultury

Konsultacje pracy magisterskiej
Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej)

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

S2A_K06

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

K_K02

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

Prawo autorskie                                                     
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

S2A_K04
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata
K_K03

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata jako jego współtwórca 
Promocja i marketing dóbr kultury

A2_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych

K_K04

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą 
i pedagogiem, zdolnym do świadomego integrowania 

zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach 
innych szeroko pojętych działań kulturalno-twórczo-

oświatowych

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Dyrygentura
Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 

liceum muzycznego

A2_K04

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

K_K05

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

w aspekcie praktyki pedagogicznej 

w aspekcie niezależności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w zakresie publicznej prezentacji



A2_K04
w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym
K_K06

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 
różnorodnym działaniom zespołowym

Komunikacja społeczna i organizacja imprez      
Promocja i marketing dóbr kultury

Praktyki zespołowe/chóralne

A2_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

K_K07

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz potrafi poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracu

K_K08

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

Komunikacja społeczna i organizacja imprez   
Psychologia muzyki

A2_K04

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

K_K09

potrafi prezentować skomplikowane specjalistyczne zadania i 
projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób 

niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

Komunikacja społeczna i organizacja imprez

A2_K02

świadomie umie zaplanować ścieżkę kariery zawodowej na 
podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, 

wykorzystując również 
w procesie ustawicznego samokształcenia

K_K10

świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności 

i wiedzy, wykorzystując również w procesie ustawicznego 
samokształcenia

  Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej)
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04
potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 

organizację przedsięwzięcia 
K_K11

potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 
organizację przedsięwzięcia 

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej)

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K12
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K13

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K14
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

w aspekcie krytycyzmu

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE DLA ZAWODU NAUCZYCIELA
kompetencje językowe

kompetencje informatyczne

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - ANIMACJA KULTURY 

Z ELEMENTAMI ARTETERAPII; po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia na kierunku studiów absolwent:

PRZEDMIOT

A2_W07, H2A_W06

wykazuje się głębokim zrozumieniem 
i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej 

zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do uczenia w 
zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji 

muzycznej, zarówno szkolnictwa ogólnego, jak 
i muzycznego

K_W01

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania wynikającą 

z kierunku studiów, czyli do prowadzenia przedmiotu 
"muzyka" wszystkich etapów edukacyjnych, a także do 
nauczania przedmiotów wynikających ze specjalności 

"animacja kultury z elementami arteterapii"

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Aktywne słuchanie muzyki
Teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona

Metodyka kształcenia słuchu
Wstęp do pedagogiki zabawy

Metody aktywizujące  w pracy z grupą

S2A_W01,W02,W07

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach, zwłaszcza w systemie szkolnictwa 

artystycznego

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Podst. pracy z osobami niepełnosprawnymi
Animacja kultury

S2A_W06, W06
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

K_W03
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Filozofia z estetyką
Prawo autorskie

Metodologia pracy naukowej

H2A_W03, S2A_W05

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

K_W04

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

Metodologia pracy naukowej
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 

Pedagogika muzyki

H2A_W03,W04
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

K_W05
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

H1A_W03,04

ma uporządkowaną znajomość i wiedzę głównych kierunków 
w obrębie subdyscyplin filozoficznych 

1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia 
polityki, filozofia społeczna; 3. estetyka, filozofia kultury

K_W06

ma uporządkowaną znajomość i ogólną wiedzę głównych 
kierunków w obrębie subdyscyplin filozoficznych 1. logika, 

metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia polityki, 
filozofia społeczna; posiada więdzę pogłębioną w obrębie 

subdyscypliny - estetyce i filozofii kultury

Filozofia z estetyką

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: ANIMACJA KULTURY Z ELEMENTAMI ARTETERAPII
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych



A2_W01
posiadać gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i 

związanych z nim tradycji wykonawczych
K_W07

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 
i związanych z nim tradycji wykonawczych

Zespół instrumentów szkolnych
Propedeutyka dyrygowania

A2_W01
posiadać szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności oraz posiadać wiedzę dotyczącą związanego z 

nią piśmiennictwa
K_W08

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności "animacja kultury 

z elementami arteterapii" oraz posiada wiedzę dotyczącą 
związanego z nią piśmiennictwa

Zespół instrumentów szkolnych

A2_W02
posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i 

orkiestrowej
K_W09

posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w 
kontekście jej wykorzystania 

w ramach prac na rzecz powszechnej edukacji muzycznej
Zespół - chór

Zespół instrumentów szkolnych

A2_W5

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

K_W10

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W03

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

K_W11

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

Metodologia pracy naukowej
Warsztaty technik multimedialnych

A2_W04
posiadać poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia
K_W12

posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia, zwłaszcza w jej aspektach animacji kultury, 
wychowania przez sztukę oraz oddziaływania 

terapeutycznego muzyki

Umiejętności terapeutyczne w arteterapii
Muzykoterapia

Arteterapia
Ekspresja muzyczno-ruchowa dziecka

Muzykoterapia - elementy procesu grupowego
Podstawy pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zastosowanie zajęć muz. w terapii i rewalidacji osób 
niepełnosprawnych

Terapia behawioralna w arteterapii
Ruch i taniec w terapii

Animacja kultury
Wstęp do pedagogiki zabawy

Metody aktywizujące w pracy z grupą
Warsztaty komunikacji interpersonalnej
Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona

Aktywne słuchanie muzyki

A2_W04
posiadać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_W13
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W05
posiadać gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów 

i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą procesu emisji głosu w 
jej wymiarze funkcjonalnym 

i artystycznym, szczególnie w odniesieniu do pracy w zespole
Zespołowa emisja głosu

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W06

posiadać ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

K_W15

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

Prawo autorskie
Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Promocja i marketing dóbr kultury

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W16

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; absolwent powinien dysponować szeroką 

wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych 
kontekstach pracy pedagogicznej i artystycznej niezbędnej dla 

prac nauczyciela muzyki

Improwizacja fortepianowa

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W17
posiada umiejętność tworzenia opracowań 

i aranżacji muzycznych niezbędnych dla pracy nauczyciela 
muzyki

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Zespół instrumentów szkolnych

A2_U13

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

K_U01

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

Praktyka zespołu instrumentów szkolnych
Praktyka artystycznych form zespołowych

Praktyka w zakresie edukacji multimedialnej
Praktyka w zakresie metodyki KS

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 
i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

S2A_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

K_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Umiejętności terapeutyczne w arteterapii
Muzykoterapia

Arteterapia
Muzykoterapia - elementy procesu grupowego
Podstawy pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zastosowanie zajęć muz. w terapii i rewalidacji osób 
niepełnosprawnych

Terapia behawioralna w arteterapii
Ruch i taniec w terapii

Wstęp do pedagogiki zabawy
Metody aktywizujące  w pracy z grupą

Warsztaty komunikacji interpersonalnej
Praktyka terapii behawioralnej w arteterapii

Praktyka zespołu instrumentów szkolnych
Praktyka artystycznych form zespołowych

Praktyka w zakresie edukacji multimedialnej
Praktyka w zakresie metodyki KS

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 
i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona
Aktywne słuchanie muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

S2A_U01

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki

K_U03

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy padawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki muzyki

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

K_U04
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

Zespołowa emisja głosu
Propedeutyka dyrygowania

Fortepian klasyczny

A2_U01

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w 
oparciu o własne twórcze motywacje 

i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi

K_U05

wspólnie z prowadzonymi zespołami, a także samodzielnie 
interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne 

twórcze motywacje 
i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 

wymaganiami stylistycznymi

Improwizacja fortepianowa
Zespół instrumentów szkolnych

Fortepian klasyczny

w zakresie pedagogogicznym i specjalistycznym 
UMIEJĘTNOŚCI

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie ekspresji artystycznej 



A2_U01

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych 

K_U06

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości 

wykonawczych  zespołów artystycznych, z którymi pracuje 

Zespół - chór
Zespół instrumentów szkolnych

Praktyka zespołu instrumentów szkolnych
Praktyka artystycznych form zespołowych

Fortepian klasyczny

A2_U02

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

K_U07

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

Zespół instrumentów szkolnych

A2_U03

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów

K_U08

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów artystycznych oraz audycji 
edukacyjnych 

Improwizacja fortepianowa
Praktyka zespołu instrumentów szkolnych
Praktyka artystycznych form zespołowych

Propedeutyka dyrygowania
Fortepian klasyczny

A2_U04

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formach 
zespołowych i posiada umiejętność współdziałania 

z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach 
innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym

K_U09

jest zdolny do twórczego funkcjonowania 
w różnych formach zespołowych jako animator kultury; 

posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w 
różnego typu zespołach oraz 

w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o 
charakterze multidyscyplinarnym

Zespół - chór
Animacja kultury

Propedeutyka dyrygowania

A2_U04

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U10

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Animacja kultury

A2_U05

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 
swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji artystycznych

K_U11

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych

Fakultet 1 (zajęcia indywidualne)

A2_U05
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

K_U12
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

Improwizacja fortepianowa
Czytanie partytur

A2_U05

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, 
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów

K_U13

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących  schematów metrum ruchowego, 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Propedeutyka kompozycji i aranż.
Czytanie partytur

A2_U05

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

K_U14

posiada podstawowe umiejętności obsługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

Warsztaty technik multimedialnych

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie umiejętności werbalnych



A2_U06

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

K_U15

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Warsztaty technik multimedialnych

A2_U08
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

K_U16
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U08
posiada umiejętność improwizowania na bazie 

wykonywanego utworu
K_U17

posiada umiejętność improwizowania na bazie 
wykonywanego utworu, a także zna metody i środki 

impowizacyjne wykorzystywane w edukacji muzycznej
Improwizacja fortepianowa

A2_U08

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych. Jeśli improwizacja związana jest ze 

specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom 
biegłości w sztuce improwizacji

K_U18
posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-

harmonicznych
Improwizacja fortepianowa

A2A_U7
na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach 

I stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu

K_U19

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I stopnia 
wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik 

pozwalających panować nad objawami stresu oraz zna 
sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole 

artystycznym 

Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Psychologia muzyki

Psychologia rozwoju muzycznego
Muzykoterapia - elementy procesu grupowego

Arteterapia

S2A_K07

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród nich

K_K01

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 
wśród nich zachowując poczucie wypełniania misji animatora 

kultury

Konsultacje pracy magisterskiej
Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 

liceum muzycznego

S2A_K06

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

K_K02

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

Prawo autorskie
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 

Umiejętności terapeutyczne w arteterapii
Muzykoterapia

Arteterapia
Terapia behawioralna w arteterapii
Warsztaty kom. Interpersonalnej

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

S2A_K04
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata
K_K03

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata jako jego współtwórca 

Promocja i marketing dóbr kultury
Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
w aspekcie praktyki pedagogicznej 

w aspekcie niezależności

w zakresie improwizacji 

w zakresie publicznej prezentacji



A2_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych

K_K04

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą 
i pedagogiem, zdolnym do świadomego integrowania 

zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach 
innych szeroko pojętych działań kulturalno-twórczo-

oświatowych

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej
Wstęp do pedagogiki zabawy

Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona
Aktywne słuchanie muzyki

Metody aktywizujące w pracy z grupą
Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 

liceum muzycznego

A2_K04

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

K_K05

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej

A2_K04
w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym
K_K06

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 
różnorodnym działaniom zespołowym

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej

A2_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

K_K07

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz potrafi poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracu

K_K08

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Psychologia muzyki

Psychologia rozwoju muzycznego
Animacja kultury

A2_K04

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

K_K09

potrafi prezentować skomplikowane specjalistyczne zadania i 
projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób 

niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

Komunikacja społeczna i organizacja imprez

A2_K02

świadomie umie zaplanować ścieżkę kariery zawodowej na 
podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, 

wykorzystując również 
w procesie ustawicznego samokształcenia

K_K10

świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności 

i wiedzy, wykorzystując również w procesie ustawicznego 
samokształcenia

Projekt (programy dotacji działalności kulturalnej)
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04
potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 

organizację przedsięwzięcia 
K_K11

potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 
organizację przedsięwzięcia 

Prawo autorskie
Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K12
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

kompetencje językowe

kompetencje informatyczne

KOMPETENCJE DODATKOWE DLA ZAWODU NAUCZYCIELA

w aspekcie krytycyzmu



Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K13

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K24
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

BHP



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku JAZZ i MUZYKA 
ESTRADOWA - INSTRUMENTALISTYKA.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 
absolwent:

PRZEDMIOT

S2A_W06, W06
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

K_W01
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Filozofia z estetyką

H1A_W03,04

ma uporządkowaną znajomość i wiedzę głównych kierunków 
w obrębie sybdyscyplin filozoficznych 

1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia 
polityki, filozofia społeczna; 3. estetyka, filozofia kultury

K_W02

ma uporządkowaną znajomość i ogólną wiedzę głównych 
kierunków w obrębie sybdyscyplin filozoficznych 1. logika, 

metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia polityki, 
filozofia społeczna; posiada wiedzę pogłębioną w obrębie 

supdyscypliny - estetyki i filozofii kultury

Filozofia z estetyką

A2_W01
posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 

i związanych z nim tradycji wykonawczych
K_W03

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 
i związanych z nim tradycji wykonawczych

Literatura i historia jazzu europejskiego Analiza form 
muzycznych 

Studia orkiestrowe

A2_W01
posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego z nią 

piśmiennictwa
K_W04

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności "instrumentalistyka" oraz posiada wiedzę 

dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa

Literatura i historia jazzu europejskiego Analiza form 
muzycznych 

Studia orkiestrowe

A2_W02
posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i 

orkiestrowej
K_W05

posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w 
szczególności muzyki jazzowej 

i stylistyk pokrewnych

Literatura i historia jazzu europejskiego Analiza form 
muzycznych 

Studia orkiestrowe 
Analiza form muzycznych 

Analiza improwizacji jazzowej

A2_W5

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

K_W06

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

Metodologia pracy naukowej 
Konsultacje pracy magisterskiej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: INSTRUMENTALISTYKA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych



A2_W03

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

K_W07

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej 

Literatura i historia  jazzu europejskiego

A2_W04
posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia
K_W08

posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia  

Literatura i historia jazzu europejskiego
Filozofia z estetyką

A2_W04
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_W09
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej 
Analiza improwizacji jazzowej 

Literatura i historia jazzu europejskiego

A2_W05
posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów i 

ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W10

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentu i 
jego konserwacji, napraw oraz strojenia

Instrument główny

A1A_W06

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

K_W11

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

Prawo autorskie

A2_W06

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W12

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; absolwent powinien dysponować szeroką 

wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych 
kontekstach pracy artystycznej niezbędnej dla 

instrumentalisty jazzowego

Instrument główny 
Analiza improwizacji jazzowej 

Big-band 
Zespoły instrumentalne

K_W13
posiada umiejętność tworzenia opracowań 

i aranżacji muzycznych niezbędnych dla pracy 
instrumentalisty

Propedeutyka kompozycji i aranżacji 
Reżyseria muzyczna

A1A_W09

zna w podstawowym zakresie najważniejsze koncepcje 
pedagogiki i jej stronę praktyczną, 

w szczególności jeżeli specjalność jest związana 
z edukacją muzyczną

K_W14

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na 
poziomie podstawowym edukacji muzycznej

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Dydaktyka ogólna
Dydaktyka przedmiotowa specjalności głównej I i II 

etap edukacyjny (PSM I stopnia)
Historia pedagogiki muzyki

A2A_W07
wykazuje się głębokim zrozumieniem i wysokim 

opanowaniem teorii pedagogiki
K_W15

wykazuje się głębokim zrozumieniem 
i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej 

zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej (A+B+D)

Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Psychologia muzyki

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka przedmiotowa specjalności głównej III i IV 
etap edukacyjny (PSM II stopnia)

w zakresie ekspresji artystycznej 
UMIEJĘTNOŚCI

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)



A2_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

K_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

Instrument główny 
Analiza improwizacji jazzowej 

Zespoły instrumentalne 
Big-band

A2_U01

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w 
oparciu o własne twórcze motywacje 

i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi

K_U02

wspólnie z zespołami, a także samodzielnie interpretuje i 
wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze 

motywacje i inspiracje na wysokim poziomie 
profesjonalizmu, zgodnie 

z wymaganiami stylistycznymi

Instrument główny 
Big-band 

Studia orkiestrowe 
Zespoły instrumentalne

A2_U01

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych 

K_U03

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości 
wykonawczych zespołów artystyczych, z którymi pracuje 

Instrument główny 
Big-band 

Analiza improwizacji jazzowej

A2_U02

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

K_U04

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

Instrument główny 
Zespoły instrumentalne 

Big-band

A2_U03

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów

K_U05

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów artystycznych  

Big-band 
Instrument główny

A2_U04

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formach 
zespołowych i posiada umiejętność współdziałania 

z innymi artystyami w różnego typu zespołach oraz w ramach 
innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym

K_U06

jest zdolny do pracy jako instrumentalista i band-leader oraz 
do twórczego funkcjonowania 

w różnych formach zespołowych, posiada umiejętność 
współdziałania z innymi artystami 

w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych 
prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

Instrument główny 
Big-band 

Studia orkiestrowe 
Zespoły instrumentalne   

A2_U04

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U07

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

Instrument główny 
Big-band 

Studia orkiestrowe 
Zespoły instrumentalne

A2_U05

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 
swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji artystycznych

K_U08

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych

Instrument główny 
 Analiza improwizacji jazzowej 

Big-band 
Zespoły instrumentalne

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych



A2_U05
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

K_U09
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

Big-band 
Instrument główny 
Studia orkiestrowe 

Zespoły instrumentalne

A2_U05

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmiczych, metrorytmicznych, 

aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, 
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów

K_U10

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmiczych, metrorytmicznych oraz 
aspeków artykulacji, frazowania, grania "in time", struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Big-band 
Instrument główny 

Analiza inprowizacji jazzowej 
Studia orkiestrowe

A2_U05

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

K_U11

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

Reżyseria muzyczna

A2_U06

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

K_U12

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Filozofia z estetyką

A2_U08
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

K_U13
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

Instrument główny 
Analiza improwizacji jazzowej 

Zespoły instrumentalne

A2_U08
posiada umiejętność improwizowania na bazie 

wykonywanego utworu
K_U14

posiada umiejętność improwizowania na bazie 
wykonywanego utworu, respektując jego strukturę formalną, 
harmoniczną i rytmiczną lub też odchodząc od niej. Potrafi 
sprawnie stosować zaawansowane techniki kompozytorskie 

typowe dla muzyki jazzowej oraz muzyki popowej

Instrument główny 
Analiza improwizacji jazzowej 

Zespoły instrumentalne 
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U08

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych. Jeśli improwizacja związana jest ze 

specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom 
biegłości w sztuce improwizacji

K_U15

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych, zna różnorodne metody i środki 

improwizacyjne i potrafi je zastosować w muzyce jazzowej i 
muzyce pop 

Instrument główny 
Analiza improwizacji jazzowej 

Zespoły instrumentalne 
Big-band

A2A_U7
na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach 

I stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu

K_U16

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I i II stopnia 
wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik 

pozwalających panować nad objawami stresu oraz zna 
sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole 

artystycznym 

Big-band 
Instrument główny 

Zespoły instrumentalne 

A1A_U13
ma przygotowanie do uczenia w zakresie studiowanego 
kierunku studiów i specjalności na różnych poziomach 

edukacji muzycznej
K_U17

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej

Praktyki pedagogiczne

A2A_U10
ma umiejętności związane z teoretycznym 
i praktycznym zastosowaniem pedagogiki

K_U18

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

Praktyki pedagogiczne

w aspekcie praktyki pedagogicznej 

w zakresie improwizacji  

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)

w zakresie publicznej prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w zakresie umiejętności werbalnych



S2A_K07

odznacza się odpowiedzialnoscią za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i 
pośrednio modeluje to podejście wśród nich

K_K01

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród nich, zachowując poczucie wypełniania misji 
animatora kultury

Instrument główny 
Big-band 

Zespoły instrumentalne

S2A_K06

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

K_K02

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

Metodologia pracy naukowej 
Filozofia z estetyką

S2A_K04
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata
K_K03

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata jako jego współtwórca 

Instrument główny 
Zespoły instrumentalne

A2_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych

K_K04

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić 

własny projekt muzyczny obejmujący skomponowanie 
utworów, stworzenie zespołu, przeprowadzenie prób, 

nagrania i realizację zamierzeń koncertowych

Prawo autorskie 
Instrument główny

Zespoły instrumentalne

A2_K04

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

K_K05

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

Big-band 
Zespoły instrumentalne 

A2_K04
w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym
K_K06

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 
różnorodnym działaniom zespołowym

Big-band, Zespoły instrumentalne, Studia orkiestrowe

A2_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedzin działalności artystycznej

K_K07

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedzin działalności artystycznej

Metodologia pracy naukowej 
Konsultacje pracy magisterskiej 

Zespoły instrumentalne

A2_K04

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

K_K08

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

Prawo autorskie

w aspekcie niezależności

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie krytycyzmu



A2_K04

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

K_K09

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2A_K03
potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem 

wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy 
psychologiczne wspomagające podejmowane działania

K_K10

świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności 

i wiedzy, wykorzystując również w procesie ustawicznego 
samokształcenia

Instrument główny 
Zespoły instrumentalne

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K11
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K12

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K13

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki  potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K14
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE
kompetencje jęzkowe

kompetencje informatyczne

kompetencje kultury fizycznej

BHP

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku JAZZ i MUZYKA 
ESTRADOWA - KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 
absolwent:

PRZEDMIOT

S2A_W06, W06
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

K_W01
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Filozofia z estetyką

H1A_W03,04

ma uporządkowaną znajomość i wiedzę głównych kierunków 
w obrębie sybdyscyplin filozoficznych 

1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia 
polityki, filozofia społeczna; 3. estetyka, filozofia kultury

K_W02

ma uporządkowaną znajomość i ogólną wiedzę głównych 
kierunków w obrębie sybdyscyplin filozoficznych 1. logika, 

metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia polityki, 
filozofia społeczna; posiada wiedzę pogłębioną w obrębie 

supdyscypliny - estetyki i filozofii kultury

Filozofia z estetyką

A2_W01
posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 

i związanych z nim tradycji wykonawczych
K_W03

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 
i związanych z nim tradycji wykonawczych

Big-band 
Zespoły instrumentalne 

Literatura i historia jazzu europejskiego Analiza 
partytur jazzowych, estradowych 

i Third Stream Music 
Instrument główny - fortepian

A2_W01
posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego z nią 

piśmiennictwa
K_W04

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności "Kompozycja i aranżacja" oraz posiada wiedzę 

dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa

Kompozycja i aranżacja 
Big band 

Harmonia Pop Music

A2_W02
posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i 

orkiestrowej
K_W05

posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w 
szczególności muzyki jazzowej 

i stylistyk pokrewnych

Literatura i historia jazzu europejskiego Analiza form 
muzycznych 

Kompozycja i aranżacja 
Analiza improwizacji jazzowej

A2_W5

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

K_W06

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

Metodologia pracy naukowej 
Konsultacje pracy magisterskiej

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: KOMPOZYCJA I ARANŻACJA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA



A2_W03

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

K_W07

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Aranżacja komputerowa 
Literatura i historia jazzu europejskiego

A2_W04
posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia
K_W08

posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia  

Literatura i historia jazzu europejskiego
Filozofia z estetyką

A2_W04
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_W09
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

Kompozycja i aranżacja 
Analiza partytur jazzowych, estradowych 

i Third Stream Music 
Literatura i historia jazzu europejskiego

A2_W05
posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów i 

ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W10

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą procesu emisji głosu w 
jej wymiarze funkcjonalnym 

i artystycznym, szczególnie w odniesieniu do pracy w zespole
Prowadzenie zespołów

A1A_W06

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

K_W11

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

Prawo autorskie

A2_W06

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W12

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; absolwent powinien dysponować szeroką 

wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych 
kontekstach pracy artystycznej niezbędnej dla kompozytora 

i aranżera oraz band-leadera

Analiza improwizacji jazzowej 
Zespoły instrumentalne 

Big-band 
Kompozycja i aranżacja

K_W13
posiada umiejętność tworzenia zaawansowanych opracowań i 
aranżacji muzycznych niezbędnych dla pracy kompozytora i 

aranżera

Kompozycja i aranżacja 
Aranżacja komputerowa 

Reżyseria muzyczna

A1A_W09

zna w podstawowym zakresie najważniejsze koncepcje 
pedagogiki i jej stronę praktyczną, 

w szczególności jeżeli specjalność jest związana 
z edukacją muzyczną

K_W14

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na 
poziomie podstawowym edukacji muzycznej

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Dydaktyka ogólna
Dydaktyka przedmiotowa specjalności głównej I i II 

etap edukacyjny (PSM I stopnia)
Historia pedagogiki muzyki

A2A_W07
wykazuje się głębokim zrozumieniem i wysokim 

opanowaniem teorii pedagogiki
K_W15

wykazuje się głębokim zrozumieniem 
i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej 

zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej (A+B+D)

Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Psychologia muzyki

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka przedmiotowa specjalności głównej III i IV 
etap edukacyjny (PSM II stopnia)

UMIEJĘTNOŚCI

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie ekspresji artystycznej 

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)



A2_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

K_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych jako kompozytor i aranżer

Big-band 
Zespoły instrumentalne 
Kompozycja i aranżacja 

Analiza improwizacji jazzowej

A2_U01

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w 
oparciu o własne twórcze motywacje 

i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi

K_U02

wspólnie z zespołami, a także samodzielnie interpretuje i 
wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze 

motywacje i inspiracje na wysokim poziomie 
profesjonalizmu, zgodnie 

z wymaganiami stylistycznymi

Instrument główny - fortepian 
Big-band 

Zespoły instrumentalne 
Harmonia Pop Music

A2_U01

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych 

K_U03

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości 
wykonawczych zespołów artystyczych, z którymi pracuje 

Analiza form muzycznych 
Big-band 

Analiza improwizacji jazzowej
Analiza partytur jazzowych, estradowych

i Third Stream Music 
Prowadzenie zespołów

A2_U02

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

K_U04

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

Big-band 
Zespoły instrumentalne 
Kompozycja i aranżacja

A2_U03

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów

K_U05

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów artystycznych  

Big band, Kompozycja i aranżacja

A2_U04

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formach 
zespołowych i posiada umiejętność współdziałania 

z innymi artystyami w różnego typu zespołach oraz w ramach 
innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym

K_U06

jest zdolny do pracy jako kompozytor, aranżer, band-leader 
oraz do twórczego funkcjonowania 

w różnych formach zespołowych, posiada umiejętność 
współdziałania z innymi artystami 

w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych 
prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

Big-band
Kompozycja i aranżacja
Zespoły instrumentalne

A2_U04

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U07

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

Dyrygowanie, Reżyseria muzyczna, Prowadzenie 
zespołów, Big band

A2_U05

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 
swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji artystycznych

K_U08

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych jako kompozytor i aranżer

Kompozycja i aranżacja 
Big-band 

Aranżacja komputerowa 
Zespoły instrumentalne

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych



A2_U05
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

K_U09
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

Dyrygowanie 
Prowadzenie zespołów 

Kompozycja i aranżacja 
Big-band

A2_U05

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmiczych, metrorytmicznych, 

aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, 
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów

K_U10

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmiczych, metrorytmicznych oraz 

aspeków artykulacji, frazowania, brzmienia, faktury, struktury 
harmonicznej itp. komponowanych utworów

Kompozycja i aranżacja 
Big-band

Zespoły instrumentalne 
Analiza improwizacji jazzowej

A2_U05

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

K_U11

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

Reżyseria muzyczna
Aranżacja komputerowa

A2_U06

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

K_U12

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

Metodologia pracy naukowej,
Konsultacje pracy magisterskiej 

Filozofia z estetyką

A2_U08
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

K_U13
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

Analiza improwizacji jazzowej 
Kompozycja i aranżacja 
Aranżacja komputerowa 
Zespoły instrumentalne

A2_U08
posiada umiejętność improwizowania na bazie 

wykonywanego utworu
K_U14

posiada umiejętność improwizowania na bazie 
wykonywanego utworu, respektując jego strukturę formalną, 
harmoniczną i rytmiczną lub też odchodząc od niej. Potrafi 
sprawnie stosować zaawansowane techniki kompozytorskie 

typowe dla muzyki jazzowej oraz muzyki popowej

Harmonia Pop Music 
Analiza improwizacji jazzowej 

Kompozycja i aranżacja 
Zespoły instrumentalne

A2_U08

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych. Jeśli improwizacja związana jest ze 

specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom 
biegłości w sztuce improwizacji

K_U15

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych, zna różnorodne metody i środki 

improwizacyjne i potrafi je zastosować w muzyce jazzowej i 
muzyce pop 

Big-band 
Kompozycja i aranżacja 
Prowadzenie zespołów 

Analiza improwizacji jazzowej 
Zespoły instrumentalne

A2A_U7
na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach 

I stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu

K_U16

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I i II stopnia 
wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik 

pozwalających panować nad objawami stresu oraz zna 
sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole 

artystycznym 

Big-band 
Instrument główny - fortepian 

Zespoły instrumentalne

A1A_U13
ma przygotowanie do uczenia w zakresie studiowanego 
kierunku studiów i specjalności na różnych poziomach 

edukacji muzycznej
K_U17

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej

Praktyki pedagogiczne

A2A_U10
ma umiejętności związane z teoretycznym 
i praktycznym zastosowaniem pedagogiki

K_U18

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

Praktyki pedagogiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji  

w zakresie publicznej prezentacji

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)

w aspekcie praktyki pedagogicznej 



S2A_K07

odznacza się odpowiedzialnoscią za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i 
pośrednio modeluje to podejście wśród nich

K_K01

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród nich, zachowując poczucie wypełniania misji 
animatora kultury

Dyrygowanie 
Prowadzenie zespołów 

Kompozycja i aranżacja 
Big-band 

Zespoły minstrumentalne

S2A_K06

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

K_K02

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

Metodologia pracy naukowej 
Filozofia z estetyką

S2A_K04
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata
K_K03

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata jako jego współtwórca 

Kompozycja i aranżacja 
Prowadzenie zespołów

A2_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych

K_K04

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić 

własny projekt muzyczny obejmujący skomponowanie 
utworów, stworzenie zespołu, przeprowadzenie prób, 

nagrania i realizację zamierzeń koncertowych

Big-band 
Zespoły instrumentalne
Kompozycja i aranżacja 

Prawo autorskie

A2_K04

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

K_K05

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

Big-band 
Zespoły instrumentalne 
Kompozycja i aranżacja

A2_K04
w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym
K_K06

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 
różnorodnym działaniom zespołowym

Big-band 
Zespoły instrumentalne
Kompozycja i aranżacja

A2_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedzin działalności artystycznej

K_K07

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedzin działalności artystycznej

Metodologia pracy naukowej 
Konsultacje pracy magisterskiej 

Zespoły instrumentalne

A2_K04

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

K_K08

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

Prawo autorskie

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie krytycyzmu

w aspekcie niezależności



A2_K04

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

K_K09

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

Metodologia pracy naukowej 
Konsultacje pracy magisterskiej 

Aranżacja komputerowa

A2A_K03
potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem 

wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy 
psychologiczne wspomagające podejmowane działania

K_K10

świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności 

i wiedzy, wykorzystując również w procesie ustawicznego 
samokształcenia

Kompozycja i aranżacja, prowadzenie zespołów, Big 
band

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K11
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K12

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K13

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki  potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K14
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

kompetencje kultury fizycznej

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE
kompetencje jęzkowe

kompetencje informatyczne



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - MUZYKA KOŚCIELNA; po 

ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 
absolwent:

PRZEDMIOT

A2_W07, H2A_W06

wykazuje się głębokim zrozumieniem 
i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej 

zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do uczenia w 
zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji 

muzycznej, zarówno szkolnictwa ogólnego, jak 
i muzycznego

K_W01

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania wynikającą 

z kierunku studiów, czyli do prowadzenia przedmiotu 
"muzyka" wszystkich etapów edukacyjnych, a także do 

nauczania przedmiotów wynikających ze specjalności (zasady 
muzyki, audycje muzyczne) 

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Metodyka nauczania śpiewu chorałowego (KS)

S2A_W01,W02,W07

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach, zwłaszcza w systemie szkolnictwa 

artystycznego

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

S2A_W06
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

K_W03
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Filozofia z estetyką
Prawo autorskie

Metodologia pracy naukowej
Liturgika (II etap edukacyjny)

Teologia muzyki
Muzyka przestrzeni sakralnej

H2A_W03, S2A_W05

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

K_W04

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

Metodologia pracy naukowej
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 

Pedagogika muzyki

H2A_W03,W04
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

K_W05
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

H1A_W03,04

ma uporządkowaną znajomość i wiedzę głównych kierunków 
w obrębie subdyscyplin filozoficznych 

1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia 
polityki, filozofia społeczna; 3. estetyka, filozofia kultury

K_W06

ma uporządkowaną znajomość i ogólną wiedzę głównych 
kierunków w obrębie subdyscyplin filozoficznych i 

teologicznych 1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. 
etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; posiada więdzę 

pogłębioną w obrębie subdyscypliny - estetyce i filozofii 
kultury

Filozofia z estetyką
Liturgika (II etap edukacyjny)

Teologia muzyki
Muzyka przestrzeni sakralnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: MUZYKA KOŚCIELNA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA
w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A2_W01
posiadać gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i 

związanych z nim tradycji wykonawczych
K_W07

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 
i związanych z nim tradycji wykonawczych

Organy

A2_W01
posiadać szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności oraz posiadać wiedzę dotyczącą związanego z 

nią piśmiennictwa
K_W08

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności "muzyka kościelna" oraz posiada wiedzę 

dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa

Organy
Zagadnienia gry na organach

Metodyka nauczania śpiewu chorałowego (KS)
Zespół - Schola Cantorum I

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II
Dyrygowanie

Liturgika (II etap edukacyjny)

A2_W02
posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i 

orkiestrowej
K_W09

posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w 
kontekście jej wykorzystania 

w ramach prac na rzecz powszechnej edukacji muzycznej
Pedagogika muzyki

A2_W5

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

K_W10

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W03

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

K_W11

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

Metodologia pracy naukowej
Warsztaty technik multimedialnych

A2_W04
posiadać poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia
K_W12

posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia, zwłaszcza w jej aspektach animacji kultury, 
wychowania przez sztukę oraz oddziaływania 

terapeutycznego muzyki

Filozofia z estetyką
Psychologia muzyki

Komunikacja społeczna i organizacja impraz
Promocja i marketing dóbr kultury

Liturgika (II etap edukacyjny)
Muzyka przestrzeni sakralnej

Teologia muzyki

A2_W04
posiadać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_W13
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Zagadnienia gry na organach
Teologia muzyki

Muzyka przestrzeni sakralnej

A2_W05
posiadać gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów 

i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą procesu emisji głosu w 
jej wymiarze funkcjonalnym 

i artystycznym, szczególnie w odniesieniu do pracy w zespole

Zespołowa emisja głosu
Metodyka nauczania śpiewu chorałowego (KS)

Zespół - Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Praktyki zespołowe/chóralne

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W06

posiadać ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

K_W15

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

Prawo autorskie
Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Promocja i marketing dóbr kultury

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W16

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji;  absolwent powinien dysponować szeroką 

wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych 
kontekstach pracy pedagogicznej i artystycznej niezbędnej dla 

pracy organisty i dyrygenta  

Improwizacja organowa
Praktyka liturgiczna

Zagadnenia gry na organach

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W17
posiada umiejętność tworzenia opracowań 

i aranżacji muzycznych niezbędnych dla pracy jako organista 
i dyrygent

Improwizacja organowa
Praktyka liturgiczna

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U13

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

K_U01

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 
i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

Metodyka nauczania śpiewu chorałowego (KS)
Praktyki zespołowe/chóralne

S2A_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

K_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 
i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

S2A_U01

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki

K_U03

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy padawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki muzyki

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

K_U04
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

Organy
Improwizacja organowa

Dyrygowanie
Praktyki zespołowe/chóralne

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II

A2_U01

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w 
oparciu o własne twórcze motywacje 

i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi

K_U05

wspólnie z prowadzonymi zespołami, a także samodzielnie 
interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne 

twórcze motywacje 
i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 

wymaganiami stylistycznymi

Organy
Improwizacja organowa

Zespół - Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Praktyki zespołowe/chóralne

Śpiew liturgiczny
Praktyka liturgiczna

A2_U01

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych 

K_U06

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości 

wykonawczych  zespołów artystycznych, z którymi pracuje 

Organy
Improwizacja organowa

Zespół - Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Śpiew liturgiczny

Praktyka liturgiczna
Praktyki zespołowe/chóralne

w zakresie pedagogogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 



A2_U02

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

K_U07

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

Organy
Zespół - Schola Cantorum I

Śpiew liturgiczny
Praktyka liturgiczna

A2_U03

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów

K_U08

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów artystycznych oraz audycji 
edukacyjnych 

Zespół - Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 

i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego
Praktyka liturgiczna

Praktyki zespołowe/chóralne

A2_U04

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formach 
zespołowych i posiada umiejętność współdziałania 

z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach 
innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym

K_U09

jest zdolny do pracy jako organista, dyrygent 
i kierownik muzyczny i do twórczego funkcjonowania w 
różnych formach zespołowych oraz posiada umiejętność 

współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach 
oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także 

o charakterze multidyscyplinarnym

Zespół - Schola Cantorum I
Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 

Cantorum II
Dyrygowanie

Praktyki zespołowe/chóralne

A2_U04

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U10

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

Dyrygowanie
Praktyki zespołowe/chóralne
Zespół - Schola Cantorum I

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II

Praktyka liturgiczna
Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki III 

i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

A2_U05

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 
swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji artystycznych

K_U11

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje  i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych

Organy
Improwizacja organowa

Dyrygowanie
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U05
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

K_U12
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

Organy
Metodyka nauczania śpiewu chorałowego (KS)

Śpiew liturgiczny

A2_U05

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, 
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów

K_U13

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących  schematów metrum ruchowego, 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Organy
Dyrygowanie

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Zagadnienia gry na organach

A2_U05

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

K_U14

posiada  podstawowe umiejętności obsługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

Warsztaty technik multimedialnych

A2_U06

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

K_U15

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Warsztaty technik multimedialnych

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji  

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole



A2_U08
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

K_U16
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

Improwizacja organowa
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U08
posiada umiejętność improwizowania na bazie 

wykonywanego utworu
K_U17

posiada umiejętność improwizowania na bazie 
wykonywanego utworu, a także zna metody i środki 

impowizacyjne w organowej i chóralnej muzyce współczesnej 

Improwizacja organowa 
Propedeutyka kompozycji i aranżacji

Praktyka liturgiczna

A2_U08

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych. Jeśli improwizacja związana jest ze 

specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom 
biegłości w sztuce improwizacji

K_U18
posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-

harmonicznych

Improwizacja organowa
Śpiew liturgiczny

Praktyka liturgiczna

A2A_U7
na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach 

I stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu

K_U19

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I stopnia 
wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik 

pozwalających panować nad objawami stresu oraz zna 
sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole 

artystycznym 

Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Psychologia muzyki
Praktyka liturgiczna

Praktyki zespołowe/chóralne

S2A_K07

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród nich

K_K01

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 
wśród nich zachowując poczucie wypełniania misji animatora 

kultury

Zespół wokalny dla praktyk studenckich Schola 
Cantorum II

Praktyka liturgiczna
Praktyki zespołowe/chóralne

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Konsultacje pracy magisterskiej

S2A_K06

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

K_K02

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

Prawo autorskie
Metodologia pracy naukowej

Filozofia z estetyką
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

S2A_K04
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata
K_K03

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata jako jego współtwórca 

Teologia muzyki
Muzyka przestrzeni sakralnej

Promocja i marketing dóbr kultury

A2_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych

K_K04

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą 
i pedagogiem, zdolnym do świadomego integrowania 

zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach 
innych szeroko pojętych działań kulturalno-twórczo-

oświatowych

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Dyrygowanie
Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 

liceum muzycznego

A2_K04

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

K_K05

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

w zakresie publicznej prezentacji

w aspekcie praktyki pedagogicznej 

w aspekcie niezależności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE



A2_K04
w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym
K_K06

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 
różnorodnym działaniom zespołowym

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Praktyka liturgiczna
Praktyki zespołowe/chóralne

A2_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

K_K07

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz potrafi  poddać takiej ocenie  

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Teologia Muzyki
Muzyka przestrzeni sakralnej

A2_K04

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracu

K_K08

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

Komunikacja społeczna i organizacja imprez   
Psychologia muzyki

Muzyka przestrzeni sakralnej

A2_K04

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

K_K09

potrafi prezentować skomplikowane specjalistyczne zadania i 
projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób 

niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Praktyki zespołowe/chóralne

A2_K02

świadomie umie zaplanować ścieżkę kariery zawodowej na 
podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, 

wykorzystując również 
w procesie ustawicznego samokształcenia

K_K10

świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności 

i wiedzy, wykorzystując również w procesie ustawicznego 
samokształcenia

Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04
potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 

organizację przedsięwzięcia 
K_K11

potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 
organizację przedsięwzięcia 

Prawo autorskie
Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K12
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K13

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K14
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE DLA ZAWODU NAUCZYCIELA
kompetencje językowe

kompetencje informatyczne

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

w aspekcie krytycyzmu



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA... - RYTMIKA; po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia na kierunku studiów absolwent:
PRZEDMIOT

A2_W07, H2A_W06

wykazuje się głębokim zrozumieniem 
i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej 

zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do uczenia w 
zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji 

muzycznej, zarówno szkolnictwa ogólnego, jak 
i muzycznego

K_W01

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania wynikającą 

z kierunku studiów, czyli do prowadzenia przedmiotu 
"muzyka" wszystkich etapów edukacyjnych, a także do 
nauczania przedmiotów wynikających ze specjalności 

"rytmika"

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia
Metodyka nauczania rytmiki

Metodyka improwizacji fortepianowej

S2A_W01,W02,W07

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną 
w wybranych zakresach, zwłaszcza w systemie szkolnictwa 

artystycznego

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

S2A_W06, W06
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

K_W03
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Filozofia z estetyką
Prawo autorskie

Metodologia pracy naukowej

H2A_W03, S2A_W05

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

K_W04

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne 

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań 
stosowanych  w naukach społecznych i humanistycznych; zna 

mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w 

pedagogice

Metodologia pracy naukowej
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 

Pedagogika muzyki

H2A_W03,W04
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

K_W05
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia

H1A_W03,04

ma uporządkowaną znajomość i wiedzę głównych kierunków 
w obrębie subdyscyplin filozoficznych 

1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia 
polityki, filozofia społeczna; 3. estetyka, filozofia kultury

K_W06

ma uporządkowaną znajomość i ogólną wiedzę głównych 
kierunków w obrębie subdyscyplin filozoficznych 1. logika, 

metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia polityki, 
filozofia społeczna; posiada więdzę pogłębioną w obrębie 

subdyscypliny - estetyce i filozofii kultury

Filozofia z estetyką

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: RYTMIKA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA
w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A2_W01
posiadać gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i 

związanych z nim tradycji wykonawczych
K_W07

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 
i związanych z nim tradycji wykonawczych

Rytmika

A2_W01
posiadać szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności oraz posiadać wiedzę dotyczącą związanego z 

nią piśmiennictwa
K_W08

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności "rytmiki" oraz posiada wiedzę dotyczącą 

związanego z nią piśmiennictwa

Metodyka nauczania rytmiki
Metodyka improwizacji fortepianowej

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Zespół rytmiki

A2_W02
posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i 

orkiestrowej
K_W09

posiadać szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w 
kontekście jej wykorzystania 

w ramach prac na rzecz powszechnej edukacji muzycznej
Rytmika

A2_W5

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

K_W10

posiadać wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W03

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

K_W11

posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

Metodologia pracy naukowej
Warsztaty technik multimedialnych

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Taniec historyczny
Taniec współczesny

Zespół rytmiki
Technika ruchu

A2_W04
posiadać poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia
K_W12

posiada  poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia, zwłaszcza w jej aspektach animacji kultury, 
wychowania przez sztukę oraz oddziaływania 

terapeutycznego muzyki

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Taniec historyczny

Zespół rytmiki

A2_W04
posiadać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_W13
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W05
posiadać gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów 

i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W14

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą procesu emisji głosu w 
jej wymiarze funkcjonalnym 

i artystycznym, szczególnie w odniesieniu do pracy w zespole
brak

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 



A1A_W06

posiadać ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

K_W15

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

Prawo autorskie
Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Promocja i marketing dóbr kultury

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W16

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji;  absolwent powinien dysponować szeroką 

wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych 
kontekstach pracy pedagogicznej i artystycznej niezbędnej dla 

prac nauczyciela rytmiki

Metodyka nauczania rytmiki
Metodyka improwizacji fortepianowej

Improwizacja fortepianowa
Rytmika

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Zespół rytmiki

A2_W06

poszerzać poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W17
posiada umiejętność tworzenia opracowań 

i aranżacji muzycznych niezbędnych dla pracy nauczyciela 
rytmiki

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U13

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

K_U01

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swojej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

Praktyka w zakresie nauczania rytmiki
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki 

III i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego

S2A_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

K_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, 
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Praktyka w zakresie nauczania rytmiki
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki 

III i IV etapu edukacyjnego oraz liceum muzycznego
Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 

liceum muzycznego
Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia

S2A_U01

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki

K_U03

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia 
orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy padawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i 
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subdyscypliny 

pedagogiki muzyki

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

K_U04
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

Rytmika
Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

Podstawy tańca jazzowego
Zespół rytmiki

Technika ruchu

A2_U01

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w 
oparciu o własne twórcze motywacje 

i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi

K_U05

wspólnie z prowadzonymi zespołami, a także samodzielnie 
interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne 

twórcze motywacje 
i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 

wymaganiami stylistycznymi

Improwizacja fortepianowa
Rytmika

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Zespół rytmiki

Technika ruchu

A2_U01

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych 

K_U06

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości 

wykonawczych  zespołów artystycznych, z którymi pracuje 

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Zespół rytmiki

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie pedagogogicznym i specjalistycznym 

w zakresie ekspresji artystycznej 

UMIEJĘTNOŚCI



A2_U02

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

K_U07

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Zespół rytmiki

A2_U03

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów

K_U08

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów artystycznych oraz audycji 
edukacyjnych 

Improwizacja fortepianowa
Metodyka improwizacji fortepianowej

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

A2_U04

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formach 
zespołowych i posiada umiejętność współdziałania 

z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach 
innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym

K_U09

jest zdolny do pracy jako choreograf i kierownik muzyczny i 
do twórczego funkcjonowania 

w różnych formach zespołowych oraz posiada umiejętność 
współdziałania z innymi artystami 

w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych 
prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Taniec historyczny
Taniec współczesny

Zespół rytmiki

A2_U04

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U10

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

Zespół rytmiki

A2_U05

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 
swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji artystycznych

K_U11

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje  i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych

Fakultet 1 (zajęcia indywidualne)

A2_U05
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

K_U12
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

Improwizacja fortepianowa
Metodyka improwizacji fortepianowej

A2_U05

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, 
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów

K_U13

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, 

aspeków dotyczących  schematów metrum ruchowego, 
aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 

harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Propedeutyka kompozycji i aranżacji
Rytmika

Technika ruchu

A2_U05

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

K_U14

posiada  podstawowe umiejętności obsługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

Warsztaty technik multimedialnych

A2_U06

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

K_U15

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

Warsztaty technik multimedialnych

w zakresie repertuaru

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji  



A2_U08
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

K_U16
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

A2_U08
posiada umiejętność improwizowania na bazie 

wykonywanego utworu
K_U17

posiada umiejętność improwizowania na bazie 
wykonywanego utworu a także zna metody i środki 

impowizacyjne wykorzystywane w rytmice

Improwizacja fortepianowa
Praktyka w zakresie nauczania rytmiki

A2_U08

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych. Jeśli improwizacja związana jest ze 

specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom 
biegłości w sztuce improwizacji

K_U18
posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-

harmonicznych
Improwizacja fortepianowa

A2A_U7
na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach 

I stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu

K_U19

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I stopnia 
wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik 

pozwalających panować nad objawami stresu oraz zna 
sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole 

artystycznym 

Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Psychologia muzyki

Zespół rytmiki

S2A_K07

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród nich

K_K01

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 
wśród nich zachowując poczucie wypełniania misji animatora 

kultury

Konsultacje pracy magisterskiej
Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 

liceum muzycznego
Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia

S2A_K06

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

K_K02

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

Prawo autorskie
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego

Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 
liceum muzycznego

Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia

S2A_K04
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata
K_K03

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata jako jego współtwórca 
Promocja i marketing dóbr kultury

A2_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych

K_K04

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą 
i pedagogiem, zdolnym do świadomego integrowania 

zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach 
innych szeroko pojętych działań kulturalno-twórczo-

oświatowych

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych
Dydaktyka muzyki III i IV etapu edukacyjnego oraz 

liceum muzycznego
Dydaktyka rytmiki szkoły muzycznej II stopnia

A2_K04

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

K_K05

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w zakresie publicznej prezentacji

w aspekcie praktyki pedagogicznej 

w aspekcie niezależności



A2_K04
w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym
K_K06

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 
różnorodnym działaniom zespołowym

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Promocja i marketing dóbr kultury

Zespół - Kompozycje ruchowe utworów muzycznych

A2_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

K_K07

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz potrafi  poddać takiej ocenie  

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedziń działalności artystycznej

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracu

K_K08

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

Komunikacja społeczna i organizacja imprez
Psychologia muzyki

A2_K04

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

K_K09

potrafi prezentować skomplikowane specjalistyczne zadania i 
projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób 

niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

Komunikacja społeczna i organizacja imprez

A2_K02

świadomie umie zaplanować ścieżkę kariery zawodowej na 
podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, 

wykorzystując również 
w procesie ustawicznego samokształcenia

K_K10

świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności 

i wiedzy, wykorzystując również w procesie ustawicznego 
samokształcenia

Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04
potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 

organizację przedsięwzięcia 
K_K12

potrafi prowadzić negocjacje i koordynować właściwą 
organizację przedsięwzięcia 

Prawo autorskie
Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K17
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K18

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K20
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

w aspekcie krytycyzmu

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE DLA ZAWODU NAUCZYCIELA

w aspekcie komunikacji społecznej

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

kompetencje językowe

kompetencje informatyczne



SYMBOL
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w 

zakresie sztuki i nauk humanistycznych
SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku JAZZ i MUZYKA 
ESTRADOWA - WOKALISTYKA. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 
absolwent:

PRZEDMIOT

S2A_W06, W06
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

K_W01
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

oraz etyki zawodowej, oraz 
o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Filozofia z estetyką

H1A_W03,04

ma uporządkowaną znajomość i wiedzę głównych kierunków 
w obrębie sybdyscyplin filozoficznych 

1. logika, metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia 
polityki, filozofia społeczna; 3. estetyka, filozofia kultury

K_W02

ma uporządkowaną znajomość i ogólną wiedzę głównych 
kierunków w obrębie sybdyscyplin filozoficznych 1. logika, 

metafizyka, filozofia umysłu; 2. etyka, filozofia polityki, 
filozofia społeczna; posiada wiedzę pogłębioną w obrębie 

supdyscypliny - estetyki i filozofii kultury

Filozofia z estetyką

A2_W01
posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 

i związanych z nim tradycji wykonawczych
K_W03

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru 
i związanych z nim tradycji wykonawczych

Analiza form muzycznych 
Analiza improwizacji jazzowej 

Literatura i historia jazzu europejskiego 
Śpiew i praca z akompaniatorem 

Interpretacja piosenki 
Zespoły wokalne 

Literatura i historia jazzu europejskiego 

A2_W01
posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego z nią 

piśmiennictwa
K_W04

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej 
specjalności "wokalistyka" oraz posiada wiedzę dotyczącą 

związanego z nią piśmiennictwa

Literatura i historia jazzu europejskiego
Śpiew i praca z akompaniatorem 

A2_W02
posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i 

orkiestrowej
K_W05

posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w 
szczególności muzyki jazzowej 

i stylistyk pokrewnych

Analiza form muzycznych
Analiza improwizacji jazzowej

Literatura i historia jazzu europejskiego
Śpiew i praca z akompaniatorem

Zespoły wokalne 

A2_W5

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

K_W06

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby 
analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 

interpretowania)

Metodologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: WOKALISTYKA
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
A2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studiów drugiego stopnia
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

WIEDZA

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej 

w zakresie pedagogiki muzyki i nauk humanistycznych

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego



A2_W03

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

K_W07

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, 

Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność 
samodzielnego poszerzania 

i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

Literatura i historia jazzu europejskiego Metodologia 
pracy naukowej 

Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W04
posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia
K_W08

posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego 

życia

Literatura i historia jazzu europejskiego
Filozofia z estetyką

A2_W04
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_W09
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz 
zdolność do integrowania nabytej wiedzy

 Analiza improwizacji jazzowej
Literatura i historia jazzu europejskiego

Śpiew i praca z akompaniatorem
Metodologia pracy naukowej

Konsultacje pracy magisterskiej

A2_W05
posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów i 

ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
K_W10

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą procesu emisji głosu w 
jej wymiarze funkcjonalnym 

i artystycznym, szczególnie w odniesieniu do pracy solowej 
na estradzie oraz pracy w zespole

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja wokalna
Interpretacja piosenki

Zespoły wokalne 

A1A_W06

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

K_W11

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, 
finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane 
z prawem autorskim

Prawo autorskie

A2_W06

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; jeśli improwizacja jest związana ze 

specjalnością i zawarta w programie nauczania, absolwent 
powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą 

swobodną improwizację w różnych kontekstach 

K_W12

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą 
improwizacji; absolwent powinien dysponować szeroką 

wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych 
kontekstach pracy pedagogicznej i artystycznej i wypracować 

własny "język" muzycznej wypowiedzi

Analiza improwizacji jazzowej 
Improwizacja wokalna

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą 

K_W13
posiada umiejętność tworzenia opracowań 

i aranżacji muzycznych niezbędnych do przeprowadzenia 
własnych projektów muzycznych

Analiza improwizacji jazzowej
Analiza form muzycznych

Reżyseria muzyczna

A1A_W09

zna w podstawowym zakresie najważniejsze koncepcje 
pedagogiki i jej stronę praktyczną, 

w szczególności jeżeli specjalność jest związana 
z edukacją muzyczną

K_W14

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na 
poziomie podstawowym edukacji muzycznej

Psychologia ogólna
Psychologia I i II etapu edukacyjnego

Pedagogika ogólna
Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

Dydaktyka ogólna
Dydaktyka przedmiotowa specjalności głównej I i II 

etap edukacyjny (PSM I stopnia)
Historia pedagogiki muzyki

A2A_W07
wykazuje się głębokim zrozumieniem i wysokim 

opanowaniem teorii pedagogiki
K_W15

wykazuje się głębokim zrozumieniem 
i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej 

zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej (A+B+D)

Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Psychologia muzyki

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego 
Pedagogika muzyki

Dydaktyka przedmiotowa specjalności głównej III i IV 
etap edukacyjny (PSM II stopnia)

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

w zakresie ekspresji artystycznej 
UMIEJĘTNOŚCI



A2_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

K_U01
posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną 

umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja wokalna
Interpretacja piosenki

Zespoły wokalne 

A2_U01

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w 
oparciu o własne twórcze motywacje 

i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi

K_U02

wspólnie z prowadzonymi zespołami, a także samodzielnie 
interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne 

twórcze motywacje 
i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 

wymaganiami stylistycznymi

Śpiew i praca z akompaniatorem
Interpretacja piosenki

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą

A2_U01

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych 

K_U03

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania 

wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i 
obowiązujących wzorców formalnych, tradycji 
wykonawczych muzyki jazzowej i estradowej

Śpiew i praca z akompaniatorem
Analiza improwizacji jazzowej

Improwizacja wokalna
Zespoły wokalne 

A2_U02

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

K_U04

na bazie doświadczeń związanych ze studiami 
I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania 

i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 

repertuarze

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

A2_U03

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów

K_U05

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych 
i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się 

umiejętnością konstruowania 
i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia 

sztuki wykonawczej programów artystycznych oraz audycji 
edukacyjnych 

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

A2_U04

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formach 
zespołowych i posiada umiejętność współdziałania 

z innymi artystyami w różnego typu zespołach oraz w ramach 
innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 

multidyscyplinarnym

K_U06

jest zdolny do pracy jako kierownik muzyczny i do twórczego 
funkcjonowania jako muzyk-wokalista 

w różnych formach zespołowych oraz posiada umiejętność 
współdziałania z innymi artystami 

w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych 
prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

Czytanie partutur
Śpiew i praca z akompaniatorem

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą 

A2_U04

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U07

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu 

z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach różnego typu

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja wokalna
Interpretacja piosenki

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą

A2_U05

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 
swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji artystycznych

K_U08

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I 
stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza 

swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą

w zakresie pracy w zespole

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

w zakresie repertuaru



A2_U05
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

K_U09
posiada umiejętność szybkiego odczytania 

i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym 
zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą 

A2_U05

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmiczych, metrorytmicznych, 

aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, 
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych 

utworów

K_U10

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia 
i kontrolowania struktur rytmiczych, metrorytmicznych, 
aspektów dotyczących schematów metrum ruchowego, 

aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury 
harmonicznej itp. opracowywanych utworów

Analiza improwizacji jazzowej
Śpiew i praca z akompaniatorem

Improwizacja wokalna
Interpretacja piosenki

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą 

A2_U05

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

K_U11

posiada podstawowe umiejętności obługi sprzętu służącego 
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie 
poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania 

koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

Reżyseria muzyczna

A2_U06

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

K_U12

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w 
formie słownej i pisemnej (także 

o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno 
własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru 
sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i 

wyciągania trafnych wniosków

Filozofia z estetyką
Konsultacje pracy magisterskiej

Metodologia pracy naukowej 

A2_U08
posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 

sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 
nutowego

K_U13

posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w 
sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu 

nutowego i twórczej improwizacji będącej kontynuacją idei 
kompozytora

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja wokalna
Interpretacja piosenki

Praca z sekcją akompaniującą 

A2_U08
posiada umiejętność improwizowania na bazie 

wykonywanego utworu
K_U14

posiada umiejętność improwizowania na bazie 
wykonywanego utworu, a także dysponuje kompletnym 

warsztatem i wiedzą dotyczącą technik improwizacyjnych w 
zróżnicowanych stylistykach

Śpiew i praca z akompaniatorem
Improwizacja wokalna

Praca z sekcją akompaniującą 

A2_U08

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-
harmonicznych. Jeśli improwizacja związana jest ze 

specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom 
biegłości w sztuce improwizacji

K_U15
posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-

harmonicznych
Śpiew i praca z akompaniatorem

Improwizacja wokalna

A2A_U7
na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach 

I stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu

K_U16

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I i II stopnia 
wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik 

pozwalających panować nad objawami stresu oraz zna 
sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole 

artystycznym 

Śpiew i praca z akompaniatorem
Interpretacja piosenki

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą 

A1A_U13
ma przygotowanie do uczenia w zakresie studiowanego 
kierunku studiów i specjalności na różnych poziomach 

edukacji muzycznej
K_U17

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym 

edukacji muzycznej

Praktyki pedagogiczne

A2A_U10
ma umiejętności związane z teoretycznym 
i praktycznym zastosowaniem pedagogiki

K_U18

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej 
wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą 

kwalifikacje do nauczania 
w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach 

edukacji muzycznej

Praktyki pedagogiczne

w aspekcie praktyki pedagogicznej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w zakresie umiejętności werbalnych

w zakresie improwizacji 

w zakresie publicznej prezentacji

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)



S2A_K07

odznacza się odpowiedzialnoscią za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i 
pośrednio modeluje to podejście wśród nich

K_K01

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

działać, wyraża taką postawę 
w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście 

wśród nich, zachowując poczucie wypełniania misji 
animatora kultury

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą

Dyrygowanie

S2A_K06

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

K_K02

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się 
w sposób profesjonalny 

i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega 
i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i 
możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych

Metodologia pracy naukowej 
Filozofia z estetyką

S2A_K04
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata
K_K03

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

i świata jako jego współtwórca 

Metodyka i praktyka prowadzenia zespołów wokalnych
Śpiew i praca z akompaniatorem

A2_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym 
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań 
kulturalno-twórczych

K_K04

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą 
i pedagogiem, zdolnym do świadomego integrowania 

zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach 
innych szeroko pojętych działań kulturalno-twórczo-

oświatowych

 Śpiew i praca z akompaniatorem
Prawo autorskie
Zespoły wokalne

A2_K04

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

K_K05

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej 
kultury (podejmowanie projektów 

o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i 

nauki)

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Praca z sekcją akompaniującą 

A2_K04
w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 

różnorodnym działaniom zespołowym
K_K06

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy 
różnorodnym działaniom zespołowym

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą 

A2_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedzin działalności artystycznej

K_K07

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie 

inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedzin działalności artystycznej

Śpiew i praca z akompaniatorem
Interpretacja piosenki

Zespoły wokalne
Praca z sekcją akompaniującą

Konsultacje pracy magisterskiej

A2_K04

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

K_K08

wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się 
umiejętnością funkcjonowania 

w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku 

pracy

Prawo autorskie

w aspekcie niezależności

w aspekcie krytycyzmu

w aspekcie komunikacji społecznej



A2_K04

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

K_K09

prezentuje skomplikowane specjalistyczne zadania 
i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla 

osób niemających doświadczenia 
w pracy nad projektami artystycznymi 

Metedologia pracy naukowej
Konsultacje pracy magisterskiej
Śpiew i praca z akompaniatorem 

A2_K02
potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem 

wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy 
psychologiczne wspomagające podejmowane działania

K_K10

świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności 

i wiedzy, wykorzystując również w procesie ustawicznego 
samokształcenia

Śpiew i praca z akompaniatorem
Zespoły wokalne

Rozp. MNiSW
posiada znajomość języka obcego odpowiadającą poziomowi 

biegłości językowej B2, określonego przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_K11
posiada znajomość języka obcego będącego specjalnością 

kształcenia odpowiadającą poziomowi biegłości językowej 
B2 ESOKJ

Język obcy

Rozp. MNiSW

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy pedagogicznej 

K_K12

posiada podstawową wiedzę i umiejętności 
w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, 
wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz 

danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z 
usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania 

informacji, umiejętności wykorzystywania technologii 
informatycznej w pracy artystycznej 

i pedagogicznej 

Technologie informacyjne

Ustawa o kult. fiz. 
z 18 I 1996

K_K13

 świadomie uczestniczy w rozwoju swej osobowości przez 
aktywność cielesną/fizyczną, 

a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch w jej 
formach niezbędnych dla profilaktyki  potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia 

Wychowanie fizyczne

Rozp. MNiSW
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_K14
absolwent specjalności nauczycielskiej posiada niezbędną 

wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

BHP

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

kompetencje kultury fizycznej

BHP

KOMPETENCJE DODATKOWE
kompetencje jęzkowe

kompetencje informatyczne


