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Uchwała Rady Programowej kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji artystycznych 

egzaminów dyplomowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu: 

 

1. Na kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej egzamin 

dyplomowy artystyczny może zostać przeprowadzony w trybie zdalnym, to jest  w 

ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą 
w  egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji 

internetowej odbywanej w systemie Teams. 

2. studia I stopnia 

Student dyryguje przygotowanymi pod kierunkiem prowadzącego zajęcia z przedmiotu 

„dyrygowanie” dwoma utworami wokalnymi a cappella. Materiał wykonawczy 

(muzyczny) stanowi nagranie audio wskazane (odpowiednio wcześniej) przez promotora. 

Egzamin odbywa się przed komisją składającą się z nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia z przedmiotu „dyrygowanie”. 

Podczas obrony zdalnej mogą w niej w części otwartej uczestniczyć poprzez system Teams 

nauczyciele akademiccy i studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej i innych kierunków w charakterze obserwatorów – publiczności koncertu 

dyplomowego. 

3. studia II stopnia 

Student dyryguje przygotowanym pod kierunkiem prowadzącego zajęcia z przedmiotu 

„dyrygowanie” utworem wokalno-instrumentalnym (bądź częścią utworu cyklicznego). 

Materiał wykonawczy (muzyczny) stanowi nagranie audio wskazane (odpowiednio 

wcześniej) przez promotora. Egzamin odbywa się przed komisją składającą się z 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z przedmiotu „dyrygowanie”. 

Podczas obrony zdalnej mogą w niej w części otwartej uczestniczyć poprzez system Teams 

nauczyciele akademiccy i studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej i innych kierunków w charakterze obserwatorów – publiczności koncertu 

dyplomowego. 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Rady Programowej kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji artystycznych 
egzaminów dyplomowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu: 

 

1. Na kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych egzamin 

dyplomowy artystyczny może zostać przeprowadzony w trybie zdalnym, to jest  w 

ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą 

w  egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji 

internetowej odbywanej w systemie Teams. 

 

2.  studia I i II stopnia 

Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem promotora obejmuje, oprócz części 

teoretycznej, plastyczne dzieło studenta, tzw. kolekcję plastyczną, której opis z 

dokumentacją fotograficzną stanowi integralną całość, zarejestrowaną w systemie APD w 

programie pdf i podlegającą wspólnej ocenie na podstawie recenzji promotora i 

recenzenta.  

W przypadku kolekcji plastycznej, będącej częścią dyplomu, niemożliwej technicznie do 

realizacji w warunkach zdalnego kształcenia, dyplomant może zrealizować i 

zaprezentować cyfrową wersję dzieła (obraz, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina, ubiór, 

instalacja, inne formy przestrzenne). 

Egzamin dyplomowy przeprowadzany w trybie zdalnym, zachowuje swój tradycyjny 

charakter – w postaci odpowiedzi dyplomanta na pytania artystyczne i teoretyczne zadane 

przez komisję egzaminacyjną. 

 


