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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW  
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 

 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat  
 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 
Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych i kształcenia w zakresie sztuki, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów 
odwołują się do dorobku naukowego i artystycznego dyscyplin wchodzących w zakres tych obszarów. 
Wiedza zdobywana na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzi do 
kształtowania profesjonalnych kompetencji oraz postaw osobowych i społecznych, które pozwalają 
absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej w wielu dziedzinach edukacji artystycznej. 
Absolwent jest uczestnikiem i animatorem kultury współczesnej, dyrygentem zespołów wokalnych, 
instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; jest także przygotowany 
do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Jest 
gotowy do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej oraz - 
po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej - w szkolnictwie. 
 
2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 
W  – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 
U  – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 
K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

Symbol 
 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej 

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarach 
kształcenia 

w zakresie sztuki 
i nauk 

humanistycznych 

WIEDZA 

K_W01 zna podstawową literaturę muzyczną 
A1_W01, 

H1A_W03, 
H1A_W04 

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę  ogólną i szczegółową z zakresu  dziedzin nauki                   
i dyscyplin naukowych związanych z muzyką 

A1_W01, 
H1A_W04 

K_W03 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, w tym sztuki muzycznej 
A1_W02, 

H1A_W02, 
H1A_W03 

K_W04 
posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych historii muzyki 
oraz orientację w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej 
(dotyczy to także Internetu i e-learningu) 

A1_W03, 
H1A_W05, 
H1A_W06 
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K_W05 posiada wiedzę o stylach i gatunkach muzycznych oraz związanych z nimi 
tradycjach wykonawczych 

A1_W04, 
H1A_W07 

K_W06 posiada wiedzę dotyczącą aktualnych tendencji w kulturze muzycznej 
A1_W03, 

H1A_W06, 
H1A_W10 

K_W07 zna zasady odczytywania, odtwarzania i tworzenia konstrukcji muzycznych A1_W04 

K_W08 posiada orientację w zakresie rozwoju technologicznego i zna problematykę 
związaną z technologiami stosowanymi w muzyce 

A1_W05, 
H1A_W06 

K_W09 dysponuje podstawową wiedzą z zakresu prowadzenia zespołów muzycznych A1_W04, A1_W07 

K_W10 zna i rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi                               
a praktycznymi aspektami studiowanego kierunku 

A1_W07, 
H1A_W01 

K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

A1_W06, 
H1A_W08 

K_W12 zna podstawowe wzorce improwizacji i aranżacji A1_W08 

K_W13 zna podstawowe koncepcje pedagogiczne i możliwość ich praktycznego 
zastosowania, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności 

A1_W09, 
H1A_W06, 
H1A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia i realizowania różnorodnych 
koncepcji artystycznych 

A1_U01, 
H1A_U01 

K_U02 samodzielnie realizuje projekty naukowe i artystyczne poprzez umiejętność 
analizowania i interpretowania informacji 

A1_U01, 
H1A_U04 

K_U03 posiada elementarne umiejętności w zakresie interpretacji utworów 
reprezentujących różne style muzyczne 

A1_U02, A1_U03, 
H1A_U05 

K_U04 
jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w zespołach różnego typu 
oraz w ramach innych wspólnych projektów, także o charakterze 
interdyscyplinarnym 

A1_U04 

K_U05 odczytuje i interpretuje tekst nutowy w stopniu wystarczającym zarówno dla 
zrozumienia muzyki, jak i dla biegłego czytania a‘vista 

A1_U05, A1_U07, 
H1A_U05 

K_U06 
rozwija umiejętności samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego 
w zakresie operowania głosem i gry na instrumentach 

A1_U05, A1_U06 

K_U07 wykorzystuje dobre nawyki w zakresie techniki manualnej i prawidłowej postawy 
ciała w sposób fizjologicznie najbardziej wydajny i bezpieczny A1_U06 

K_U08 realizuje dzieło muzycznego, jego materiał dźwiękowy, formę i zawarte w nim idee A1_U07, 
H1A_U05 

K_U09 rozpoznaje słuchowo i opanowuje pamięciowo różnorodny repertuar muzyczny A1_U08 

K_U10 analizuje i syntetyzuje oraz logicznie prezentuje (ustnie i pisemnie) problemy                  
z zakresu teorii muzyki i pedagogiki muzycznej 

A1_U09, 
H1A_U08, 
H1A_U09 

K_U11 spełnia wymagania Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla 
poziomu B2 w zakresie sztuki muzycznej i dyscyplin artystycznych 

A1_U10, 
H1A_U10 

K_U12 potrafi dostosować prezentację do specyficznych wymagań publiczności                           
i warunków towarzyszących wykonaniu 

A1_U11, 
H1A_U05, 
H1A_U07 

K_U13 przyswoił sobie formy zachowań związane z występami publicznymi A1_U11 
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K_U14 umiejętnie kształtuje i tworzy muzykę w sposób umożliwiający odejście od 
zapisanego tekstu nutowego A1_U12, 

K_U15 planuje i prowadzi samodzielnie projekty z zakresu dydaktyki muzycznej, 
wykorzystując poznane koncepcje pedagogiczne edukacji muzycznej 

A1_U13, 
H1A_U03 

K_U16 dostrzega przydatność metod, procedur i praktyk do realizacji zadań związanych z 
różnymi sferami działalności pedagogicznej i artystycznej A1_U13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie A1_K01, 
H1A_K01 

K_K02 świadomie, kierowany wewnętrzną motywacją, organizuje pracę własną                        
i zespołową 

A1_K02, 
H1A_K02 

K_K03 rozwiązując problemy efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, emocjonalność, 
postawę twórczą oraz umiejętność samodzielnego myślenia A1_K03 

K_K04 
w ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową, krytyczną                              
i refleksyjną, umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury             
i sztuki 

A1_K04 

K_K05 dostrzega problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną oraz cudzą 
pracą, postępuje zgodnie z zasadami etyki 

A1_K04, 
H1A_K03, 
H1A_K04 

K_K06 jest zdolny do współpracy podczas realizacji zespołowych projektów artystycznych 
i kulturalnych 

A1_K05,  
H1A_K02, 
H1A_K06 

K_K07 w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność 
artystyczną 

A1_K05, 
H1A_K06 

K_K08 w przystępnej formie umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu muzyki 
z zastosowaniem technologii informacyjnych 

A1_K05, 
H1A_K06 

 
 
 

  


