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zbiorowe 
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30 godzin 

Koordynator przedmiotu Dr Małgorzata Sternal 

Prowadzący zajęcia Dr Małgorzata Sternal 

Cele przedmiotu 
Zapoznanie uczestników kursu z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania w odniesieniu  

do sfery kultury oraz działalności  artysty / menedżera kultury.  

Wymagania wstępne brak 

 
Symbol 

EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 
KT1aK_

W08 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

 oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego,  a 

także posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych, 

 marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty danej  

specjalności. 

 

P6S_WG 

Umiejętności (U) 

KT1aK 

_U04 
 

Potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji 

własnych prac artystycznych. 
 

 

 

 

 

P6S_UW 
 

KT1aK 

_U10 

Potrafi stosować formy zachowań i reguły komunikacji związane z 

publicznymi prezentacjami własnych dokonań. 
P6S_UK 

Kompetencje 

społeczne (K) 

KT1aK 

_K03 

 

Jest gotów do podjęcia się organizacji pracy własnej i 

zespołowej, w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów. 
 

 

 

 

 

 

 

P6S_KK 
 

 

 

 

KT1aK 

_K07 

Jest gotów do efektywnej współpracy podczas 

realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 

związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi 

P6S_KO 

 
P6S_KR 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr 5 lub 6 
Zarządzanie w kulturze – zarys problematyki, podstawowe zagadnienia. 

Role menedżera kultury. 

Role artysty-menedżera. 



Zarządzanie zespołem – budowanie zespołu, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów. 

Finansowanie działalności artystycznej. 

Zarządzanie projektem w kulturze – podstawy organizacji wydarzeń kulturalnych. 

Marketing kultury i sztuki – specyfika dziedziny 

Promocja jako element marketingu – funkcje i formy 

Wizerunek organizacji kultury / wizerunek artysty 

 

Kolejne semestry – nie dotyczy 

Metody kształcenia 

Wykład konwersatoryjny 
Dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach, prezentacje, praca indywidualna. 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Ocena ciągła aktywności na zajęciach. 
Ocena ciągła prac indywidualnych i grupowych na zajęciach. 

Wszystkie wymienione 

efekty kształcenia 

 

KT1aK_W08 
KT1aK _U04 

 

KT1aK _U10 
KT1aK _K03 
KT1aK _K07 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
Zaliczenie na ocenę  na podstawie oceny pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowywanie się do zajęć 15 

Konsultacje  

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 15 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 
 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Przygotowanie do realizacji własnych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych. Świadomość możliwości dalszego rozwoju 

zawodowego w dziedzinie zarządzania kulturą. 



 


