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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2012    
Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie 

Efekty kształcenia dla kierunku kompozycja i teoria muzyki,  

specjalności kompozycja 

Studia drugiego stopnia-profil ogólnoakademicki 

 
Symbol absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku  

kompozycja i teoria muzyki, specjalności kompozycja: 

Odniesienie                 

do efektów 

kształcenia                       

w obszarze 

kształcenia                     

w zakresie 

sztuki 

K_O01 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów 

objętych programem studiów; 

A2_W01 

K_O02 jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia 

(doktoranckich) w specjalności kompozycja; 

 

K_O03 jest przygotowany do pracy twórczej, obejmującej różnorodne formy 

sztuki wysokiej i twórczości użytkowej; 

A2_W02 

K_O04 jest przygotowany do pracy artystycznej, dydaktycznej i naukowej                

w placówkach akademickich; 

A2_W02 

K_O05 jest przygotowany do pracy dydaktycznej w szkolnictwie 

ogólnokształcącym, w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni 

oraz w placówkach kształcenia artystycznego po uzupełnieniu 

kwalifikacji pedagogicznych;   

A2_W04 

A2_W07 

K_O06 jest przygotowany do pracy organizacyjnej i promocyjnej                             

w instytucjach kultury. 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA absolwenta kierunku kompozycja i teoria muzyki,  

specjalność kompozycja na studiach drugiego stopnia obejmują w szczególności: 
 

 

w zakresie WIEDZY: 
 

K_W01 praktykę i teorię w dziedzinie kompozycji, obejmującą wielkie formy 

i złożoną obsadę, szczegółowe wykształcenie w zakresie 

współczesnych technik kompozytorskich i instrumentacji, 

kompozycji komputerowej i elektroakustycznej (także: muzyki 

teatralnej i filmowej, jazzowej – w zależności od wybranych 

przedmiotów fakultatywnych); 

A2_W02 

A2_W03 

A2_W04 

K_W02 literaturę fachową na temat stylów i technik XX wieku, analizę 

muzyki XX i XXI wieku; 

A2_W01 

K_W03 poszerzone wykształcenie ogólnohumanistyczne (historia filozofii, 

historia sztuki, estetyka); 
 

K_W04 ugruntowaną świadomość stylu muzycznego; A2_W03 

K_W05 metody promocji i autopromocji, kreowania wizerunku artysty – 

twórcy, docierania do odbiorcy; 

A2_W04 

A2_W05 

K_W06 przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia.  
 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 
 

K_U01 komponowanie na maksymalnie szeroki wybór obsady od 

instrumentu solowego przez składy kameralne aż po orkiestrę 

symfoniczną, chór, solistów, media elektroniczne, z zastosowaniem 

nabytej wiedzy, także w zakresie rozbudowanej formy; 

A2_U02 
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K_U02 stosowanie szerokiego wachlarza technik kompozytorskich oraz 

środków i metod twórczych; 

A2_U02 

K_U03 dysponowanie warsztatem umożliwiającym formułowanie 

indywidualnej wypowiedzi muzycznej, z uwzględnieniem praw 

percepcji, w kontekście zjawisk i norm estetycznych; 

A2_U01 

A2_U02 

A2_U03 

K_U04 myślenie analityczne, syntetyczne, przekrojowe – zarówno                             

w procesie twórczym, jak i badaniu dzieła muzycznego; 

A2_U03 

K_U05 prowadzenie zajęć muzyczno-teoretycznych w szkołach 

ogólnokształcących, w szkołach muzycznych i ogólnokształcących 

szkołach muzycznych wszystkich stopni oraz w placówkach 

kształcenia artystycznego, po uzyskaniu wymaganego przygotowania 

pedagogicznego; 

A2_U10 

K_U06 prowadzenie wykładów, prelekcji, autoprezentacji oraz snucie 

refleksji i autorefleksji, także w języku obcym; 

A2_U06 

A2_U07 

K_U07 posługiwanie się wybranym językiem obcym na poziomie biegłości 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy; 

A2_U07 

K_U08 wykorzystywanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu                           

w działalności organizacyjnej i animatorskiej, służącej budowaniu                 

i propagowaniu współczesnej kultury muzycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości kompozytorskiej. 

A2_U04 

 

w zakresie POSTAWY: 
 

K_PA01 Absolwent jest kompozytorem o skrystalizowanych poglądach 

estetycznych i świadomości artystycznej. Posiada szeroki zasób 

środków warsztatowych, które twórczo wykorzystuje                                

w indywidualnej wypowiedzi artystycznej. Formułuje sądy 

wartościujące w kwestiach artystycznych. Posługuje się własnymi 

kryteriami i selekcją w procesie twórczym. Potrafi prowadzić 

działalność organizacyjną i animatorską na rzecz budowania                         

i propagowania kultury muzycznej. Jest samodzielny w pracy 

artystycznej.  

A2_U01 

A2_U03 

A2_U05 

A2_U06 

 

 
 


