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

Efekty kształcenia dla kierunku studiów kompozycja i teoria muzyki,  

specjalność: teoria muzyki 
Studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki 

 

 

Symbol Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 

kompozycja  i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki  

ABSOLWENT  

Odniesienie               

do efektów 

kształcenia 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie sztuki 
K_O01 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów objętych 

programem studiów, związanych ze studiowanym kierunkiem                                   

i specjalnością; 

A2_W01  

K_O02 jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich); A2_W01 

K_O03 jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej; A2_W01 

K_O04 jest przygotowany do pracy dydaktycznej w szkolnictwie 

ogólnokształcącym, w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni oraz w 

placówkach kształcenia artystycznego, po uzupełnieniu kwalifikacji 

pedagogicznych, kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje przez równoległą 

naukę w studium pedagogicznym;  

A2_W07 

K_O05 jest przygotowany do pracy publicystycznej jako krytyk i prelegent 

muzyczny; 

A2_W01 

A2_W03 

K_O06 jest przygotowany do pracy programowej i organizacyjnej w instytucjach 

kultury. 

A2_W01 

A2_W03 
 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA absolwenta kierunku kompozycja i teoria muzyki,  

specjalność: teoria muzyki na studiach II stopnia obejmują  
 

 

 

 

w zakresie WIEDZY: 
 

 

K_W01 poszerzoną wiedzę w dziedzinie teoretyczno-muzycznej;  A2_W01 

K_W02 literaturę fachową na temat stylów, technik oraz metod analizy muzyki  

XX wieku i najnowszej, w tym współczesnych metod analitycznych; 

A2_W01 

A2_W03 

K_W03 współczesne techniki kompozytorskie, w tym techniki kompozycji 

komputerowej i elektroakustycznej; 

A2_W01 

K_W04 pogłębioną znajomość teorii i praktyki technik polifonicznych epoki 

baroku; 

A2_W03 

K_W05 estetykę muzyczną z uwzględnieniem problematyki wartościowania; A2_W01 

A2_W03 

K_W06 psychologię muzyczną i psychologię twórczości; A2_W01 

A2_W03 

K_W07 historię teorii myśli o muzyce; A2_W01 

A2_W03 

K_W08 warsztat krytyka i prelegenta; A2_W01 

A2_W03 

K_W09 metody promocji kultury muzycznej; A2_W01 

A2_W05 

K_W10 wiedzę umożliwiającą docieranie do koniecznych informacji (książki, 

nagrania, materiały nutowe, zasoby internetowe). 

 

 

A2_W01 

A2_W02 
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w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 
 

 

K_U01 stosowanie metodologicznie pogłębionej analizy i interpretacji dzieła 

muzycznego, szczególnie współczesnego, w szerokim kontekście 

muzyczno-humanistycznym; 

A2_U01 

A2_U06 

K_U02 rozpoznawanie zjawisk muzycznych w szerokim kontekście kultury;  A2_U01 

A2_U03 

K_U03 rozpoznawanie zjawisk muzycznych w kontekście zjawisk estetycznych; A2_U01 

A2_U06 

K_U04 kompetentne wypowiadanie się w mowie i piśmie na tematy muzyczne; A2_U01 

A2_U06 

K_U05 prowadzenie zajęć muzyczno-teoretycznych w szkołach ogólnokształ-

cących, 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;  A2_U05 

A2_U06 

K_U07 dysponowanie warsztatem umożliwiającym podjęcie pracy naukowej; A2_U01 

A2_U03 

K_U08 wykorzystywanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu w działalności 

organizacyjnej i animatorskiej służącej budowaniu i propagowaniu kultury 

muzycznej; 

A2_U01 

K_U09 analizę i interpretację źródeł służących dotarciu do istoty badanych 

zjawisk; 

A2_U01 

A2_U06 

K_U10 opracowywanie i realizację własnych koncepcji naukowych oraz 

dysponowanie środkami niezbędnymi do ich realizacji; 

A2_U01 

A2_U06 

K_U11 posiada umiejętności językowe w zakresie teorii muzyki zgodne                     
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego; posługuje się fachową terminologią 

muzyczną w języku obcym. 

A2_U07 

 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (POSTAWY) 
 

 

K_K01 jest teoretykiem muzyki otwartym na nowe zjawiska w sztuce, zdolnym do 

formułowania sądów wartościujących, kreatywnym w refleksji o kulturze 

muzycznej; potrafi prowadzić działalność organizacyjną i animatorską na 

rzecz budowania i promowania kultury muzycznej;  

A2_K01 

A2_U01 

K_K02 wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy, podejmowania 

samodzielnych, nowych i  kompleksowych działań również                           

w warunkach ograniczonego dostępu do informacji, a także przyswoił 

sobie – w znacznym stopniu – umiejętność krytycznej oceny; 

A2_K02 

A2_K04 

K_K03 w sposób świadomy i  poparty doświadczeniem wykorzystuje                       

w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne wspomagające jego 

działania w kierunku uzyskania pewności siebie; 

A2_K03 

K_K04 posiada umiejętność inicjowania i przewodniczenia pracy zespołowej, 

prowadzenia negocjacji oraz przekazywania swoich rozwiązań                                 

i przemyśleń w sposób jednoznaczny i  zrozumiały zarówno dla odbiorców 

profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych; 

A2_K02 

K_K05 zna i rozumie zasady dotyczące konieczności zarządzania zasobami 

własności intelektualnej. 

A2_K02 

 


