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Cele przedmiotu 

Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o procesach komunikowania oraz 

umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w pracy muzyka zawodowego / menedżera kultury. 

Zapoznanie uczestników kursu z problematyką zarządzania organizacjami i projektami 

artystycznymi i kulturalnymi oraz praktyczne ćwiczenie podstawowych umiejętności zarządzania 

projektem (realizacja własnego projektu). 

Wymagania wstępne brak 

 
Symbol 

EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     do 

PRK 

Wiedza (W) 

KT2aK 

_W07 
 

Zna i rozumie trendy rozwojowe z zakresu odnośnych 
dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku 

studiów oraz dysponuje pogłębioną wiedzą o współczesnym 

życiu artystycznym i naukowym oraz instytucjach kultury w 

zakresie studiowanego kierunku. 

P7S_WK 
 

P7S_WG 

KT2aK 

_W08 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy cywilizacji 

oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego, a 

także posiada szeroką wiedzę dotyczącą 

finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty 

danej  specjalności. 

P7S_WG 

Umiejętności (U) 

KT2aK 
_U04 

Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach oraz planować i 

rozwiązywać złożone problemy związane z wybraną sferą 

działalności kulturalnej. 

 

P7S_UO 
 

KT2aK 

_U05 

Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych w 

stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych 

oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych 

umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną 

pracę. 

P7S_UW 
 

P7S_UU 

Kompetencje 

społeczne (K) 
KT2aK 

_K01 

Jest gotów do uczenia się przez całe życie, inspirowania 

i organizowania procesu uczenia się innych osób; 

samodzielnego integrowania nabytej wiedzy w obrębie specjalności 

oraz innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych, a także  

podejmowania w zorganizowany sposób nowych i  kompleksowych 

działań. 

P7S_UU 
 

P7S_KR 



KT2aK 

_K02 

Jest gotów do inicjowania działań artystycznych w zakresie 

 szeroko pojętej kultury oraz podejmowania projektów o 

 charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających  

współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych i 

naukowych. 

P7S_KO 
 

P7S_KR 

KT2aK 

_K07 

Jest gotów do podjęcia refleksji na temat społecznych,  naukowych i 

etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; jest 
gotów do efektywnego komunikowania się i  inicjowania działań w 

społeczeństwie oraz prezentowania  skomplikowanych zadań w 

przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych. 

P7S_KO 
 

P7S_KR 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 
 

Proces komunikacji - definicje; bariery w komunikacji. 

Znaczenie umiejętnośći komunikacyjnych w pracy muzyka zawodowego. 

Mechanizmy podejmowania decyzji a przekonywanie. 

Wystąpienia publiczne – omówienie i praktyczne ćwiczenie rozmaitych typów wystąpień (negocjacje, prezentacje i in.). 

Sztuka prezentacji złożonych projektów artystycznych i edukacyjnych. 

Podstawy wiedzy o zarządzaniu (zarządzaniu kulturą). 

Zarządzanie strategiczne w kontekście pracy zawodowej artysty muzyka i nauczyciela. 

Podstawy prawne działania sektora kultury w Polsce. 

 

Semestr II   
Przywództwo jako podstawowa funkcja pracy kierownika zespołu muzycznego i nauczyciela. 

Konflikt - reakcje, sposoby rozwiązywania. 

Pisemne formy komunikowania (oferty, wnioski o dofinansowanie, materiały promocyjne w działalności artystycznej). 

Podstawy wiedzy o finansowaniu kultury i działalności artystycznej. 

Projekt artystyczny - typologie, definicje, metody zarządzania. 

Organizowanie pracy własnej i innych osób w ramach projektu. 

Praktyczna realizacja projektu artystycznego i / lub edukacyjnego. 

 

Metody kształcenia 

Wykład konwersatoryjny 
Dyskusja, praca w grupach, prezentacje, praca indywidualna. 
Grupowa realizacja własnego projektu. 

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 

Forma i warunki 

zaliczenia 
zaliczenie na ocenę na podstawie oceny pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach  
semestr 3 - zaliczenie, semestr 4 - zaliczenie na ocenę 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

http://prawomuzyki.sewerynik.pl/
http://www.legalnakultura.pl/


 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 0 

Konsultacje  

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia  

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 samodzielnego inicjowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych, w szczególności artystycznych i 
edukacyjnych. Przygotowanie do pracy w instytucjach kultury. 

 


