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Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

studia drugiego stopnia  
 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

EA2aK (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia (K) dla kierunku studiów edukacja artystyczna w 

zakresie sztuki muzycznej (EA) na studiach I st. (2) o profilu ogólno akademickim (a) 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

P7S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S) na poziomie 7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (P) 

P6S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S) na poziomie 6 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (P) 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia w obrębie danej kategorii 

 

 

 

 

Symbol efektu 

kształcenia 

kierunkowego 

(EKK) 

 

 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku  

             Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej absolwent: 

 

 

 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia  

PRK) 

WIEDZA 

EA2aK_W01 Zna gruntownie repertuar związany ze studiowanym kierunkiem                 

i specjalnością 

P7S_WG 

EA2aK_W02 Posiada pogłębioną znajomość literatury wokalnej, wokalno-

instrumentalnej i instrumentalnej, potrzebnej do prowadzenia zespołów 

lub  podczas prowadzenia zajęć teoretyczno-muzycznych w szkole 

muzycznej i ogólnokształcącej. 

P7S_WG  

EA2aK_W03 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do tworzenia własnych koncepcji 

artystycznych, zarówno w zakresie interpretacji wykonawczej, jak              

i projektów twórczych. 

P7S_WG 

EA2aK_W04 Posiada poszerzoną wiedzę muzyczną w kontekście historycznym               

i kulturowym. 

P7S_WG 

EA2aK_W05 Posiada podstawową wiedzę z zakresu filozofii  

 

P6S_WG 

EA2aK_W06 W oparciu o wiedzę z zakresu historii muzyki, stylów muzycznych oraz 

tradycji wykonawczych potrafi tworzyć różne repertuarowo programy 

występów, koncertów i konspekty zajęć muzycznych. 

P7S_WG 

EA2aK_W07 Rozumie relacje między teorią i praktyką odbywanych studiów dla 

dalszego artystycznego rozwoju. Posiada szeroką  wiedzę dotyczącą 

finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty 

muzyka. 

P7S_WG 

EA2aK_W08 Dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu improwizacji. Swoją wiedzę 

potrafi wykorzystać w działalności artystycznej lub pedagogicznej. 

P7S_WG 

EA2aK_W09 Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu teorii psychologii i pedagogiki. 

Posiada przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć na wszystkich 

etapach edukacyjnych. 

P7S_WG  



 2 

UMIEJĘTNOŚCI 

EA2aK_U01 Posiada osobowość artystyczną, która oddziałuje na współwykonawców           

i odbiorców podczas realizacji dzieł muzycznych, tworzy samodzielne 

interpretacje utworów muzycznych zgodnie ze stylistyką danej epoki 

P7S_UW 

EA2aK_U02 Stale poszerza znajomość repertuaru z epoki lub stylu (gatunku), które 

stanowią pole jego zainteresowań twórczych 

P7S_UW 

EA2aK_U03 Prezentuje własne koncepcje interpretacyjne utworów. Potrafi dostosować 

je do dyspozycyjności zespołu i warunków akustycznych sali 

koncertowej/pomieszczenia. Kształtuje osobisty obszar zainteresowań 

stylistycznych. 

P7S_UW 

EA2aK_U04 Potrafi organizować pracę w zespole jako jego kierownik. Rozdzielać 

zadania i objaśniać sposób ich wykonania; umie formułować ustnie            

i pisemnie cele działalności indywidualnej/zespołu/organizacji, również           

z zastosowaniem stosownych programów komputerowych; umie 

zaprezentować efekty pracy zarówno w aspekcie 

merytorycznym/artystycznym, jak i organizacyjnym (raporty, 

sprawozdania). 

P7S_UO 

P7S_UK 

EA2aK_U05 Jest gotowy do podjęcia kierowniczej roli w zespole podczas wspólnego 

wykonywania utworów oraz organizacji artystycznych wydarzeń               

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

P7S_UO 

EA2aK_U06 Rozwija swój warsztat wykonawczy poprzez różne, poznane  techniki 

ćwiczeń prowadzące do poszerzania zdolności realizowania własnych 

koncepcji interpretacyjnych. 

P7S_UW 

P7S_UU 

EA2aK_U07 Podchodzi twórczo do procesu przygotowania dzieła muzycznego, reaguje 

na nieprawidłowości i potrafi samodzielnie znaleźć metody rozwiązania 

problemu podczas pracy indywidualnej oraz zespołowej. Dysponuje 

odpowiednimi narzędziami pozwalającymi na efektywną pracę nad 

utworami realizowanymi przez zespół 

P7S_UW 

P7S_UU 

EA2aK_U08 Potrafi merytorycznie przygotować projekt artystyczny i edukacyjny; ma 

umiejętności prezentacji celów i efektów złożonych projektów,                  

z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych; ma 

sprawdzone praktycznie umiejętności negocjowania i motywowania. 

P7S_UK 

EA2aK_U09 Potrafi tworzyć rozbudowane prace pisemne i ustne prezentacje dotyczące 

zagadnień związanych z kierunkiem studiów zgodne z metodologią 

naukową, umie dokonać analizy i oceny krytycznej dzieła muzycznego. 

P7S_UK 

EA2aK_U10 Posiada umiejętności językowe w zakresie edukacji muzycznej zgodne       

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

EA2aK_U11 Podczas występów publicznych legitymizuje się szacunkiem w stosunku 

do publiczności oraz współwykonawców demonstrując wysoki poziom 

artystyczny. 

P7S_UK 

EA2aK_U12 Improwizuje swobodnie w różnych stylach, umie wykorzystać 

umiejętności improwizacyjne w dydaktyce. 

P7S_UW 

EA2aK_U13 Posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy psychologiczno-

pedagogicznej i dydaktycznej podczas prowadzenia zajęć w szkołach i na 

koncertach edukacyjnych. 

P7S_UW  

P7S_UK 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EA2aK_K01 Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich 

umiejętności; ma podstawowe umiejętności rozwiązywania konfliktów 

oraz motywowania współpracowników; 

P7S_UU  

P7S_KR 

EA2aK_K02 Jest zdolny do inicjowania projektów artystycznych i edukacyjnych dla 

odbiorców w różnym wieku; potrafi współpracować w różnej wielkości 

zespołach (również interdyscyplinarnych). Potrafi w twórczy sposób 

P7S_KR  
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rozwiązywać problemy w pracy własnej i zespołowej. 

EA2aK_K03 Potrafi korzystać z dotychczasowych doświadczeń wykorzystując swoją 

wiedzę w zakresie psychologii do uzyskania założonych celów 

artystycznych oraz do rozbudzania świadomości i wrażliwości na piękno 

P7S_KR 

 

EA2aK_K04 Posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań i wyciągania 

wniosków przekładających się na konkretne rozwiązania. 

P7S_KK  

EA2aK_K05 Potrafi współdziałać jako inicjator przedsięwzięć z innymi artystami, 

podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych oraz 

przewodniczyć działaniom artystycznym i edukacyjnym w środowisku 

Uczelni i poza nią. Jest zdolny do podjęcia trudniejszych zadań - 

merytorycznych i organizacyjnych - jako przywódca grupy. 

P7S_KR  

P7S_KO 

EA2aK_K06 Podejmuje w przedsiębiorczy sposób zobowiązania społeczne poprzez 

inicjowanie i współorganizowanie działalności kulturalnej na rzecz 

środowiska społecznego.  

P7S_KR  

P7S_KO 

 

 

 

 

 


