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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2012    
Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie 

Efekty kształcenia dla kierunku kompozycja i teoria muzyki, 

specjalności kompozycja 
Studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki 

 

Symbol absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku  

kompozycja i teoria muzyki, specjalności kompozycja: 

Odniesienie               

do efektów 

kształcenia              

w obszarze 

kształcenia              

w zakresie 

sztuki 

K_O01 Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) 

na kierunku kompozycja i teoria muzyki w specjalności kompozycja 

wykazuje umiejętności i wiedzę w zakresie przedmiotów: ogólnych, 

podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem 

studiów; 

A1_W01 

K_O02 jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia                            

w specjalności kompozycja; 

A1_W02 

K_O03 jest przygotowany do pracy twórczej, obejmującej kompozycję, 

instrumentację, aranżację utworów muzycznych; 

A1_W03 

K_O04 jest przygotowany do pracy dydaktycznej w szkołach podstawowych              

i gimnazjach w szkołach muzycznych I stopnia i w ogólnokształcących 

szkołach muzycznych I stopnia oraz w placówkach kształcenia 

artystycznego, po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych;  

A1_W09 

K_O05 jest przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury.  
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA absolwenta kierunku kompozycja i teoria muzyki,  

specjalność kompozycja na studiach pierwszego stopnia obejmują w szczególności 
 

w zakresie WIEDZY: 
K_W01 podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie kompozycji, 

instrumentoznawstwa i instrumentacji, technik kompozytorskich XX 

wieku, polifonii, a także przygotowanie do kompozycji komputerowej         

i elektroakustycznej; 

A1_W01 

A1_W03 

A1_W05 

K_W02 kanon twórczości muzycznej XX wiecznej i współczesnej, w tym 

stosowanych technik i stylów; 

A1_W03 

K_W03 literaturę muzyczną różnych epok w kontekście historycznym, 

stylistycznym i formalnym;  

A1_W02 

K_W04 formy i gatunki różnych epok oraz podstawowe metody ich 

analizowania; 

A1_W02 

K_W05 pogłębioną znajomość teoretyczno-praktyczną harmonii funkcyjnej                  

i zjawisk harmonicznych na przestrzeni wieków; 

A1_W02 

K_W06 teorię i praktykę słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, 

harmonicznego słyszenia i słuchowego analizowania zjawisk 

muzycznych; 

A1_W07 

K_W07 czytanie partytur; A1_W04 

A1_W07 

K_W08 podstawy edycji nutowej; A1_W05 

K_W09 podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne (historia filozofii, 

historia sztuki); 
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K_W10 przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

 

 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 
K_U01 komponowanie na składy od instrumentu solowego po orkiestrę 

kameralną (lub duży zespół kameralny) z zastosowaniem nabytej 

wiedzy; 

A1_U01 

A1_U02 

A1_U05 

K_U02 wykonywanie opracowań, aranżacji i instrumentacji utworów 

muzycznych; 

A1_U03 

A1_U04 

K_U03 rozpoznawanie muzyki pod względem epoki, stylu, techniki 

kompozytorskiej i adekwatne jej charakteryzowanie; 

A1_U03 

K_U04 dokonywanie analizy dzieła muzycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości XX wieku i najnowszej; 

A1_U03 

A1_U07 

K_U05 słuchowe rozpoznawanie zjawisk muzycznych i analizowanie 

materiału muzycznego; 

A1_U08 

K_U06 prowadzenie zajęć muzyczno-teoretycznych w szkołach 

ogólnokształcących: podstawowych i gimnazjach, w szkołach 

muzycznych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia oraz 

w placówkach kształcenia artystycznego, po uzyskaniu wymaganego 

przygotowania pedagogicznego; 

A1_U13 

K_U07 pracę nad interpretacją utworów solowych (opcjonalnie: kameralnych); A1_U04 

K_U08 posługiwanie się wybranym językiem obcym na poziomie biegłości B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

A1_U10 

w zakresie POSTAWY (w aspekcie SPOŁECZNYM): 
K_PA01 Absolwent wykazuje kreatywność, jest otwarty na nowe prądy                                   

w sztuce, ma podstawowe wyczucie stylu; potrafi formułować sądy 

wartościujące w kwestiach artystycznych i dzielić się nimi                             

z otoczeniem. 

A1_U01 

A1_U09 

 

 

 
 


