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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW  
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 

 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister 
 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 
Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej należy do obszarów kształcenia w zakresie 
sztuki, jak i nauk humanistycznych, 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 wykazuje wszechstronną orientację w zakresie literatury muzycznej 
A2_W01, 

H2A_W03, 
H2A_W04 

K_W02 posiada gruntowną znajomość repertuaru związanego z kierunkiem studiów A2_W01, 
H2A_W04 

K_W03 zna terminologię nauk humanistycznych, w tym sztuki muzycznej, na 
rozszerzonym poziomie 

A2_W02, 
H2A_W02, 
H2A_W03 

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

A2_W03, 
H2A_W05, 
H2A_W06 
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K_W05 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą stylów i gatunków 
muzycznych oraz rozumie specyfikę przenikania się różnych tradycji 
wykonawczych 

A2_W03, A2_W04, 
H2A_W07 

K_W06 samodzielnie poszerza wiedzę dotyczącą kontekstu historycznego muzyki i jej 
związku z innymi dziedzinami życia społecznego 

A2_W03, 
H2A_W05 

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do tworzenia własnych projektów 
artystycznych 

A2_W04, 
H2A_W04 

K_W08 
ma szczegółową wiedzę  o współczesnych dokonaniach  w obrębie dyscyplin 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w tym o możliwościach 
wykorzystania nowych technologii stosowanych w muzyce 

A2_W04, A2_W05, 
H2A_W06 

K_W09 dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu inicjowania i prowadzenia różnorodnych 
zespołów muzycznych A2_W04, A2_W05 

K_W10 
wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi 
a praktycznymi aspektami studiowanego kierunku wykorzystując tę wiedzę dla 
dalszego rozwoju artystycznego 

A2_W02, A2_W05, 
H2A_W01 

K_W11 posiada wszechstronną znajomość wzorców improwizacji i aranżacji A2_W06 

K_W12 posiada gruntowną wiedzę dotyczącą teorii pedagogiki i jej praktycznych 
zastosowań, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności 

A2_W07, 
H2A_W06, 
H2A_W07 

K_W13 zna przepisy z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

 
H2A_W08 

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą aktualnych tendencji w kulturze muzycznej 
i współczesnym życiu kulturalnym 

A2_W03, 
H2A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada wszechstronnie rozwiniętą osobowość artystyczną zdolną do tworzenia, 
realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych A2_U01 

K_U02 
samodzielnie i swobodnie interpretuje utwory reprezentujące różne style 
muzyczne i posiada zdolność doskonalenia się w interpretacji w wybranym przez 
siebie stylu 

A2_U03, H2A_U05 

K_U03 posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli  w zespołach różnego typu A2_U04 

K_U04 posiada zdolność rozwijania technik ćwiczenia przydatnych do kreowania              
i realizacji własnych koncepcji artystycznych 

A2_U05, A2_U06 
 

K_U05 

wykorzystując wszechstronną wiedzę potrafi w sposób gruntowny                             
i rozbudowany (także o charakterze multimedialnym) wypowiadać się na tematy 
dotyczące zarówno własnego kierunku studiów jak i szerokiej problematyki z 
obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania 
trafnych wniosków 

A2_U06, 
H2A_U09, 
H2A_U10 

K_U06 potrafi w sposób przekonujący, płynny i wierny przekazać publiczności idee 
prezentowanych utworów muzycznych A2_U08, H2A_U08 

K_U07 posiada umiejętność biegłego improwizowania A2_U09 

K_U08 posiada umiejętność selekcji i doboru metod i procedur do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej i artystycznej A2_U10, H2A_U02 

K_U09 
posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na 
podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji 
opracowań krytycznych 

H2A_U07 

K_U10 spełnia wymagania Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego dla 
poziomu B2+ w zakresie sztuki muzycznej i dyscyplin artystycznych A2_U07, H2A_U11 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz potrafi inspirować                
i organizować procesy samokształcenia w swoim środowisku 

A2_K01, H2A_K01 
 

K_K02 
samodzielnie organizuje przedsięwzięcia artystyczne i interdyscyplinarne 
wykorzystując zdolność do integrowania nabytej wiedzy również w przypadku 
ograniczonego dostępu do informacji 

A2_K02 
 

K_K03 jest zdolny efektywnie wykorzystywać znajomość mechanizmów 
psychologicznych oraz własne doświadczenie w pracy z grupą 

A2_K03, H2A_K02 
 

K_K04 w sposób profesjonalny przewodniczy działaniom artystycznym, pracy 
zespołowej, prowadzi negocjacje oraz organizuje przedsięwzięcia 

A2_K05 
 

K_K06 
prezentuje specjalistyczne zadania i projekty w formie przystępnej                                          
i zrozumiałej również dla osób nie mających doświadczenia w pracy nad 
projektami artystycznymi 

A2_K05 
 

K_K07 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu, dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 
własną i cudza pracą 

H2A_K04 

K_K08 systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowatorskimi 
formami wyrazu artystycznego H2A_K06 

 
 
 
 
 

  


