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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW  
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister sztuki  
 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 
Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych sytuuje się w Obszarze kształcenia w zakresie 
sztuki i realizuje wszystkie efekty kształcenia w tym obszarze. Absolwent kierunku posiada pogłębioną 
wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i 
animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych przekazów 
wizualnych i medialnych do celów artystycznych, edukacyjnych, poznawczych i użytkowych. Potrafi kierować 
zespołami ludzkimi oraz ustawicznie się dokształcać. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia 
samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w: ośrodkach i instytucjach kultury i 
sztuki; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu 
specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela). 
 
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 sztuk plastycznych  

 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie 

sztuki 

 WIEDZA  

Wiedza o realizacji prac artystycznych 

K_W01 Posiada pogłębioną wiedzę artystyczno - humanistyczną A2_W08 

K_W02 Wie jakie związki łączą współczesną sztukę z kulturą i nauką A2_W08 

K_W03 Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych umożliwiającą 
rozwiązywanie złożonych zagadnień artystycznych A2_W08 

Wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych 

K_W04 Posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego i kulturowego 
sztuk plastycznych A2_W09 
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K_W05 
Samodzielnie  powiększa wiedzę na temat kontekstu historycznego i kulturowego 
sztuk plastycznych zwłaszcza w odniesieniu do swojego kierunku studiów i 
wybranej specjalności 

A2_W09 

K_W06 Zna współczesne idee i refleksję teoretyczną dotyczącą sztuki współczesnej A2_W09 

K_W07 Wie jak funkcjonuje współczesna kultura i krytyka artystyczna A2_W09 

K_W08 Dostrzega i rozumie związki istniejące między dziedzinami współczesnego życia 
a sztukami plastycznymi A2_W09 

K_W09 Wie jak wykorzystywać wiedzę o stylach artystycznych i tradycjach twórczych w 
tworzeniu własnych oryginalnych prac artystycznych A2_W10 

K_W10 Potrafi umiejscowić własne działania twórcze w kontekście historycznym i 
kulturowym A2_W10 

K_W11 Rozumie relacje pomiędzy teoretycznymi podstawami swojej specjalności 
artystycznej a podejmowanymi przez siebie praktycznymi realizacjami A2_W11 

Wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych 

K_W12 Wskazuje wzorce będące podstawą kreacji artystycznej A2_W12 

K_W13 Rozumie jak osiągnąć swobodną i niezależną wypowiedź artystyczną 
wykorzystując poznane wzorce A2_W12 

Wiedza pedagogiczna* 

K_W14* Zna współczesne koncepcje pedagogiczne A2_W13; 

K_W15* Wie jak wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki  edukacji 
artystycznej A2_W13; 

 UMIEJĘTNOŚCI  

Umiejętności ekspresji artystycznej 

K_U01 Świadomie dokonuje wyboru celów aktywności twórczej A2_U11 

K_U02 Potrafi zastosować wiedzę dotyczącą elementów dzieła plastycznego do 
wyrażania osobistych koncepcji artystycznych A2_U11 

K_U03 Wykorzystuje własne doświadczenie życiowe, tożsamość, ciekawość świata do 
proponowania i rozwijania problemów artystycznych A2_U11 

Umiejętności realizacji prac artystycznych 

K_U04 Tworzy własne, samodzielne koncepcje artystyczne w zakresie wybranej 
specjalności i potrafi je zrealizować A2_U12 

K_U05 Projektuje cykl dyplomowy integrując wiedzę z różnych dziedzin aktywności 
artystycznej A2_U12 

K_U06 Samodzielnie decyduję o projektach i realizacji swoich prac artystycznych A2_U13 

K_U07 Analizuje własne realizacje malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie w kontekście 
zmieniającej się rzeczywistości A1_U13 

K_U08 Przygotowuje własne koncepcje artystyczne uwzględniając aspekty estetyczne, 
społeczne i prawne A2_U14 
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K_U09 Wykorzystuje wiedzę z zakresu estetyki, nauk społecznych i prawnych 
przewidując efekty swoich działań artystycznych A2_U14 

Umiejętność pracy w zespole 

K_U10 Jest aktywnym uczestnikiem i animatorem kultury współczesnej A2_U15 

K_U11 Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w indywidualnej i zespołowej działalności 
edukacyjnej i artystycznej A2_U15; 

K_U12 Podejmuje współpracę z różnymi instytucjami kultury, sztuki i massmediami A2_U15; 

K_U13 Jest pomysłodawcą, twórcą i organizatorem akcji artystycznych, wystaw 
zbiorowych i indywidualnych A2_U15 

K_U14 Podejmuje wiodącą rolę pracując w zespole np. przy realizacji projektów 
artystycznych A2_U15 

Umiejętności warsztatowe 

K_U15 Rozwija swoje umiejętności warsztatowe zwiększając ustawicznie zdolności 
tworzenia i wyrażania własnych koncepcji artystycznych A2_U16 

K_U16 Świadomie dobiera i celowo stosuje środki wyrazu plastycznego A2_U16 

K_U17 Kreuje i przygotowuje projekty twórcze, wykorzystuje je w aktywności 
artystycznej, edukacyjnej A2_U16 

Umiejętności kreacji artystycznej 

K_U18 Potrafi zachować swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_U17 

K_U19 Wykorzystuje różnorodne wzorce kreacji artystycznej A2_U17 

Umiejętności werbalne 

K_U20 Przygotowuje samodzielnie  teksty naukowe; posługuje się językiem naukowym 
właściwym naukom o sztuce A2_U18 

K_U21 Wykorzystuje różne ujęcia teoretyczne, postawy metodologiczne i źródła w 
przygotowaniu swoich wypowiedzi pisemnych i ustnych A2_U18 

K_U22 Potrafi samodzielnie przygotować teksty krytyczne A2_U18 

K_U23 Zna język obcy na poziomie specjalistycznym w zakresie słownictwa dotyczącego 
sztuki na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A2_U19 

K_U24 Pozyskuje i przetwarza informacje z literatury przedmiotu oraz innych źródeł, 
także w języku angielskim A2_U19 

Umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

K_U25 W sposób kompetentny i odpowiedzialny przygotowuje swoje publiczne 
wystąpienia związane z prezentacjami artystycznymi A2_U20 

K_U26 Potrafi we właściwy sposób zaaranżować swoje prezentacje artystyczne i 
wystąpienia publiczne i odpowiednio je zaprezentować A2_U20 

Umiejętności pedagogiczne* 

K_U27* Jest przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych i w szkole, potrafi 
wykorzystać nowoczesne metody edukacyjne A2_U21 
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Niezależność 

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i uaktualniania zdobytej wiedzy A2_K01 

K_K02 Potrafi inspirować i kierować procesem uczenia się innych osób A2_K01 

K_K03 Jest zdolny do samodzielnego integrowania wiedzy z różnych dziedzin A2_K02 

K_K04 Samodzielnie dociera do potrzebnych informacji wykorzystując różnorodne 
metody, także w przypadku ograniczonego dostępu do informacji A2_K02 

K_K05 Samodzielnie podejmuje działania artystyczne A2_K02 

Uwarunkowania psychologiczne 

K_K06 Potrafi kierować zespołami ludzkimi A2_K03 

K_K07 Przygotowuje i kieruje procesami zespołowego współdziałania A2_K03 

K_K08 Świadomie wykorzystuje doświadczenie i mechanizmy psychologiczne 
wspomagając działanie kierowanego przez siebie zespołu A2_K03 

Krytycyzm 

K_K09 Posiada umiejętność krytycznej samooceny pracy swojej jak i kierowanego przez 
siebie zespołu A2_K04 

K_K10 Podejmuje się krytycznej analizy swojej postawy twórczej A2_K04 

K_K11 Podejmuje refleksję na temat aspektów społecznych, naukowych i etycznych 
własnej pracy twórczej A2_K04 

Komunikacja społeczna 

K_K12 Posiada popartą doświadczeniem umiejętność komunikowania się i współżycia 
społecznego A2_K05 

K_K13 Inicjuje współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów twórczych i 
działań artystycznych A2_K05 

K_K14 Właściwie organizuje pracę zespołową przy realizacji projektów artystycznych i 
edukacyjnych A2_K05 

K_K15 Prowadzi negocjacje i przewodniczy działaniom zespołowym A2_K05 

K_K16 Przygotowuje publiczne prezentacje swoich dokonań interpretując je w 
kontekście nowych zjawisk artystycznych A2_K05 

K_K17 Podejmuje wspólne zadania w zakresie działań, warsztatów, akcji artystycznych. A2_K05 

Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_K18 Potrafi zastosować w praktyce pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowe i 
prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej A2_K06 

 
* oznacza efekty kształcenia dla tych studentów, którzy wybiorą  nieobligatoryjną specjalność nauczycielską /do wyboru 
przez studentów/ 


