
 
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 66/2019  
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

z dnia 28 lutego 2019 r. 

RAPORT SAMOOCENY 

 

OCENA PROGRAMOWA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI) 

 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

 

Akademia Muzyczna w Krakowie 
 

Nazwa ocenianego kierunku studiów:  

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
 

1. Poziom/y studiów: studia I stopnia, studia II stopnia 

2. Forma studiów: studia stacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek
1,2 : 

sztuki
 
muzyczne 

 

 

 

Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Sztuki muzyczne 180/120 100 

 

                                                 
1
Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2
W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku 

dodyscyplinnaukowychlubartystycznychokreślonychwprzepisachwydanychnapodstawieart.5ust.3ustawy podają 

dane dotyczące dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zostały 

zatwierdzone przez Senat Akademii Muzycznej, Uchwała nr 25/2017.  

Zostały stworzone w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

z dn. 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8. 

 

Założeniem efektów, jest przeprowadzenie studenta przez proces edukacyjny, który 

pozwoli mu na samodzielność artystyczną i organizacyjną w pracy z amatorskimi lub 

szkolnymi zespołami muzycznymi - wokalnymi, instrumentalnymi (chóry, orkiestry), a po 

ukończeniu studiów II stopnia, z zawodowymi chórami, zespołami muzycznymi i orkiestrami 

dętymi. Efekty mają swoje odbicie w przedmiotach, które pozwolą absolwentom na pracę 

w szkolnictwie muzycznym i ogólnokształcącym, a także przygotują ich do działalności 

kulturotwórczej w kraju.  

 

W obecnej chwili trwają prace nad uaktualnieniem efektów uczenia się dla kierunku 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Przyczyną jest wprowadzanie nowego 

planu studiów od roku 2019/20 w z związku z realizacją Nowego programu kształcenia 

nauczycieli… w ramach prestiżowego grantu wygranego w konkursie POWER Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18). 

 

Efekty kształcenia umieszczone są na stronie internetowej Akademii Muzycznej 

www.amuz.krakow.pl/ BIP/ Uchwały Senatu/2017. 

 

zał. nr 0.1 i 0.2  

http://www.amuz.krakow.pl/
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Prezentacja uczelni 

 

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
3
 sięga korzeniami pierwszych 

lat powojennej działalności Uczelni (wówczas Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej). 

W 1946 r. powstał Wydział Pedagogiczny, którego współtwórcą i pierwszym dziekanem 

był kompozytor, wybitny pedagog i dyrygent chóralny, prof. Stanisław Wiechowicz 

(1945–63). 

Celem powołanej  wówczas  jednostki  było  wykształcenie  nauczycieli  

muzyki  -  dyrygentów,  głównie  chórmistrzów  oraz rozwijanie indywidualności  

studentów  i  kształtowanie  właściwych  postaw artystycznych wobec 

zachodzących  zmian w społeczeństwie  i  w kulturze. Wszystkie te idee są  

nadal  kultywowane.   

 Kierunek Wychowanie Muzyczne, obecnie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej, ukończyło do 2018 r. 1228 absolwentów, którzy byli lub są wybitnymi 

dyrygentami, kompozytorami, instrumentalistami, nauczycielami w szkołach muzycznych 

i ogólnokształcących oraz w uczelniach, dyrektorami placówek oświatowych i animatorami 

życia muzycznego, śpiewakami i chórzystami, organistami, realizatorami dźwięku i wykonują 

wiele innych muzycznych zawodów. Wielu pedagogów uczących na Wydziale/Kierunku 

wywodzi się również spośród jego absolwentów: w Uczelni rozwinęło karierę naukową, 

kształcąc nowe kadry. Pracownicy Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej 

i Rytmiki (prowadzącym Kierunek) pełnią odpowiedzialne funkcje w Uczelni (obecny 

Rektor), zasiadają w komisjach senackich, rektorskich, wydziałowych. 

Pedagodzy Kierunku, w oparciu o doświadczenia poprzedników, podejmują nowe 

wyzwania i poszukują nowych kierunków rozwoju, we współpracy z innymi wydziałami 

Akademii. Doskonalenie Kierunku znajduje odbicie w nieustannie poszerzanej ofercie 

edukacyjnej. Studenci i Pedagodzy Kierunku i całej Uczelni działają na rzecz społeczeństwa, 

starając się „nieść” muzykę do coraz liczniejszych grup odbiorców, w rozmaitych 

środowiskach. 

Działania te sytuują Akademię Muzyczną wśród najwyżej ocenianych Uczelni 

Artystycznych w Polsce.  Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, który 

prowadzi Kierunek po raz drugi z rzędu otrzymał w 2018 r. kategorię naukową A+.  

 

 

  

                                                 
3
 zwany dalej Kierunkiem 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

 

1.1 Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni… 
 

Misja i strategia Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (zał. 1.1.A), 

który prowadzi Kierunek jest spójna i zbieżna z misją i strategią Uczelni Strategia Akademii 

Muzycznej w Krakowie 2020; Uchwała Senatu nr 2/2012 (zał. 1.1.B). W obydwu 

dokumentach podkreśla się rolę szacunku dla tradycji i otwarcia na nowe wyzwania, 

konieczność kształcenia w sferze warsztatu i uwrażliwiania na wartości artystyczne. Główne 

cele działalności Wydziału, a tym samym i Kierunku, leżą w strategicznych obszarach:  

1. Dydaktyka;  

2. Działalność artystyczno-naukowa;  

3. Współpraca międzynarodowa;  

4. Infrastruktura i zarządzanie;  

5. Rozwój kadry;  

6. Współpraca z otoczeniem 

 

Tradycją nauczania w Uczelni jest wielokrotnie udokumentowana w publikacjach 

relacja MISTRZ – UCZEŃ
4
, wpisana w obie Misje. Tradycję tę kontynuuje również 

Kierunek, dążąc do takiego kształtowania planów studiów, aby ta relacja była zachowana.  

Realizacja głównych przedmiotów kierunkowych opiera się o wypracowane i sprawdzone 

wzorce z uwzględnieniem najnowszych trendów, dobrych praktyk
5
 i  zagranicznych osiągnięć 

(zarówno na studiach I, jak i II st.). 

Proponowana koncepcja studiowania na Kierunku stawia przed kandydatami wysokie 

wymagania wstępne; zarówno w zakresie predyspozycji wokalnych, dyrygenckich, 

umiejętności z zakresu gry na instrumencie, rytmiki, znajomości harmonii oraz dobrego 

słuchu muzycznego – na studiach I st., jak i solidnych podstaw wiedzy z zakresu teorii 

muzyki, psychologii, pedagogiki, umiejętności dyrygowania, improwizacji, czy realizacji 

zaawansowanych ćwiczeń rytmicznych – na studiach II st. (w zależności od specjalności). 

Osoby spełniające warunki rekrutacji mogą wybrać specjalności studiów, które odpowiadają 

obszarom zapotrzebowania społecznego w regionie (rytmika, dyrygowanie chóralne i orkiestr 

dętych oraz działalność pedagogiczna)
6

. Mogą także rozwijać swoje indywidualne 

zainteresowania dzięki bogatej ofercie przedmiotów wybieralnych.

                                                 
4
 K. Meyer Mistrzowie i przyjaciele, PWM, 2012; J. Ilg Zagram Ci to kiedyś, ZNAK, 2018 

5
 rozumianych tu jako działania przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien   

potencjał innowacji (M.Bednarek - Doskonalenie systemów zarządzania, Difin, Warszawa, 2007).  
6
 Studia I stopnia - studia na Kierunku lub specjalności Rytmika; studia II stopnia - specjalności: Nauczanie 

przedmiotów teoretyczno-muzycznych, Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 

Prowadzenie orkiestr dętych, Rytmika. Dobór specjalności pozostaje w związku z ciągłym monitoringiem 

potrzeb środowiska (szkoły, domy kultury, ogniska muzyczne, zespoły amatorskie, parafie, domy pomocy 
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1.2 związki kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową… 

 

Kształcenie na Kierunku ściśle wiąże się z obszarami działalności naukowej prowadzonej 

w Katedrach: Badań Muzyczno-Edukacyjnych i Chóralistyki. Wśród głównych tematów 

badawczych znajdują się: 

 Edukacja muzyczna w Polsce i na świecie 

 Wykonawstwo muzyki chóralnej w kontekście historycznym, estetycznym, stylistycznym 

oraz w aspekcie różnych tradycji 

 Rytmika jako dyscyplina i system nauczania 

 Kultura muzyczna i zarządzanie 

 Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego 

 Emisja głosu dziecka w kontekście pracy chórmistrzowskiej 

 Fortepian i jego rola we współczesnej edukacji muzycznej 

 Polska muzyka chóralna. Postaci, dzieła, konteksty 

 Opracowania monografii osób związanych z edukacją i działalnością AM w Krakowie 

 Między wschodem a zachodem – wzajemne odniesienia w chóralistyce wschodu 

i zachodu Europy 

 

 Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych Katedr w ost. latach wymienić należy: 

 

 Kategoria naukowa Wydziału na którym realizowany jest Kierunek:  A+; 2018 

 Realizacja na Kierunku Projektu NCBiR: Nowy model kształcenia nauczycieli muzyki 

w Akademii Muzycznej w Krakowie POWR.03.01.00-00-KN26/18-00; 2019
7
 

 Ars Choralis – Materiały dla dyrygentów i zespołów chóralnych; nuty z opracowaniem 

teoretycznym, Średniowiecze, Renesans (2010), Barok (2013), Klasycyzm (2015) 

 Organizacja konferencji Wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza - twórczość, 

wykonawstwo, edukacja muzyczna (2013) poświeconej edukacji muzycznej i postaci  

Wiechowicza; publikacja - Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza
8
. 

 Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Muzyk zawodowy - tu i teraz; 

2014, której celem było stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany 

upowszechniania wiedzy i współpracy naukowej, w obszarze badań nad wieloma 

aspektami zawodu muzyka; publikacje - 2 Monografie naukowe
9
  

                                                                                                                                                         

społecznej, szpitale, media) odbywającym się poprzez bieżące kontakty z absolwentami, pracownikami tych 

instytucji. 
7
 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
8
 Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza - Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej – 

wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza  Akademia Muzyczne w Krakowie 2015 ISBN978-83-6243-46-9 
9
 1. Muzyk zawodowy: między sztuką, edukacją i zarządzaniem, red. Malgorzata Sternal, Kraków 2017,   

ISBN 978-83-62743-55-1 

  2. Professional musician: between art, education and management, red. Małgorzata Sternal, Kraków 2017,  

ISBN 978-83-62743-56-8 
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 Organizacja i przeprowadzenie pierwszego w dziejach ICIE forum muzycznego w 

ramach 12. Międzynarodowej Konferencji Excellence in Education: Creativity – 

Innovation - Challenge pod patronatem The International Centre for Innovation in 

Education (we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 155 

uczestników z 30 krajów świata); 2015 

 Cykl Koncertów Edukacyjnych wśród których znalazły się m.in.: prezentacja 

w środowisku regionu muzycznej bajki Król Bul (Kraków, Niepołomice, Dobczyce 

2016), Śpiewająca małoPolska - interaktywna bajka muzyczna realizowana przez 

11 małopolskich chórów – projekt realizowany w ramach działań „Śpiewającej Polski”, 

(Kraków, 2017), Międzynarodowy projekt Polsko-Ukraiński Muzyczne Echa Ojczyzny 

(Iwanofrankiwsk, Kosiv, 2018
10

) 

 Realizacja międzynarodowego projektu badawczego: Możliwości wdrożeniowe metody 

„Musical mirrors” (Muzyczne lustra) w aspekcie emocjonalno-poznawczym w Polsce. 

Akademia Muzyki i Tańca w Jerozolimie, Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia 

Muzyczna w Gdańsku; 2017-obecnie) 

 Koncerty realizowane w ramach dyplomów studentów: G.G.Gorczycki Completorium 

(2012), E.Astorga Stabat Mater (2013)
11

 J.S.Bach Jesu meine Freude, K.Penderecki 

Missa brevis, A.Bruckner Motety (2015), H.Purcell Dydona i Eneasz
12

 (2016), 

A.Bruckner Te Deum (2017), F.Schubert Msza G-dur. F.Poulenc Motety (2018),  

 Awanse naukowe i uczelniane w latach 2012-18: L.Matynian (prof. 2012, prof. zw. 

2018), J.Jazownik (prof. 2012), W.Siedlik (dr hab. 2012), M. Tworek (dr hab. 2012), 

M.Kolaska (dr hab. 2014), A.Kalarus (dr 2011), J.Wójtowicz (dr 2014) J.Kosk-

Wojciechowska (dr 2017), A. Korzeniowski (dr, ad.2018) oraz awanse na starszego 

wykładowcę: B.Kluza (2012), B.Białko (2014), K.Romek (2015), K.Słota-Marciniec 

(2016), M.Żak de Carvalho (2018)  

 Odznaczenia, medale, nagrody (zał.1.2.A) oraz nagroda FRYDERYK
13

 Polskiej 

Akademii Fonograficznej. 

 Nagrody i stypendia studentów. (zał.1.2.B) .  

 

 Pedagodzy Kierunku prowadząc bogatą działalność badawczą publikują swoje 

osiągnięcia w postaci indywidualnych prac
14

, rozdziałów w monografiach oraz artykułów 

                                                 
10

 Projekt przeprowadzono we współpracy z Polskim Zespołem Humanitarnym oraz studenckimi kołami 

naukowymi. Realizacja w ramach projektu „Echa Ojczyzny” pod opieką Ministerstwa Edukacji Narodowej - 

„Rodzina polonijna”. 
11

    Koncert z Chórem Polskiego Radia 
12

 2 spektakle w Auli Florianka, zarejestrowane i wydane na płycie DVD A.Muz. w Krakowie 2016 
13

 prof. Ewa Michnik-Szynalska Fryderyk 2012 - Album Roku, dr hab. Włodzimierz Siedlik Nominacja do 

nagrody rok 2014 w kategorii Muzyka Chóralna 20 pieśni H.M. Góreckiego  
14

 Kalarus A. Muzyczne działania percepcyjno- zabawowo- twórcze jako formy aktywności prewencyjnej wobec 

szkolnego stresu uczniów szkół podstawowych, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków, 

ISBN 978-83-62743-84-1, liczba stron: 388. (2018) 

Łukasik J.M., Doświadczanie życia codziennego – narracje nauczycielek na przełomie życia. Wydawnictwo 

Impuls, Kraków 2013, ss. 307. ISBN 978-83-7850-294-4. 
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w wydawnictwach zagranicznych i polskich.
15

 . Są również autorami podręczników, 

np. Nasza muzyka , Nowy solfeż
16

. (zał.1.2.C) 

 

 Wszystkie tematy badawcze Katedr znajdują swoje odbicie w przedmiotach 

realizowanych w ramach studiów I i II st. Zadania badawcze realizowane w Katedrach 

pozostają w harmonii z procesem nauczania.  

 Autorska, programowo-metodyczna Krakowska Koncepcja Wychowania 

Muzycznego (KKWM)
17

 o charakterze systemowym, stworzona w latach 1989-94 przez 

pracowników Katedry Wychowania Muzycznego
18

 stanowi podstawę przygotowania 

nauczycielskiego studentów Kierunku. Od 2016 roku trwają działania badawcze 

weryfikujące KKWM w świetle współczesnych możliwości dydaktycznych (multimedia, 

trendy, nowe techniki nauczania). Najnowsze doświadczenia znajdują od razu swoje odbicie 

w treściach programowych nauczanych przedmiotów.  

 

 Żywa współpraca z Instytutem Jaques-Dalcroze’a w Genewie (od 2013 r.), 

Akademią Muzyki i Tańca w Jerozolimie (od 2015 r.; obecnie realizacja 

międzynarodowego projektu badawczego
19

) aktualizuje stan wiedzy pedagogów i studentów 

w obszarach dydaktycznych i badawczych edukacji muzycznej oraz rytmiki. 

 Ukierunkowanie działań badawczych w Katedrze Chóralistyki na problematykę 

związaną z kształceniem głosu dziecka
20

 i głosu dojrzałego
21

 zaowocowało w ostatnim 

czasie rozbudową treści programowych związanych z emisją głosu.  

                                                                                                                                                         

Książki dla nauczycieli: 

Piotrowski, K.T. Podręcznik kreatywnego nauczyciela. Podstawy psychologii twórczości. Ćwiczenia. Rzeszów: 

Caritas, 2010 

Łukasik J.M., Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia. Wydawnictwo Jedność, 

Kielce 2011, ss. 126. ISBN 978-83-7660-232-5. 

Łukasik J.M., Poznać siebie i dbać o rozwój. Ignatianum, Kraków 2016, ss. 141. ISBN 978-83-7614-268-5 

(AIK). ISBN 978-83-277-1271-4 (WAM) 
15

 A.Kalarus, When can music lesson become a hidden anti-stress red. Vito Balic, w: Davorka Radica Synthesis 

of Traditional and Modern in Musical Education of the 21 st Century, University of Split, The Arts Academy, 

Split. 2015;  

Kalarus, A. & Konkol, G. K. (2017). Music Education in Poland in the Historical  Aspect and the Present Day, 

Hungarian Educational Research Journal, 7(3), 7-17,:DOI:10.14413/HERJ/7/3/2; 

http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5a1c094461643 
16

 6 Podręczników Nasza muzyka do nauki muzyki w szkołach muzycznych klasa I do VI oraz Nasz muzyczny 

elementarz i Nowy solfeż współautorstwa Lidii Florek-Stokłosy, wyd Euterpe w latach 2006-14 
17

 Z.Burowska, B.Karpała, B.Noworol, A.Wilk – So-mi-la, WSiP., Warszawa 1993 .; Z.Burowska, B.Karpała, 

J.Kurcz, A.Wilk – La-ti-do, WSiP., Warszawa 1993; Z.Burowska, J.Kurcz, A.Wilk (red.) - Krakowska 

Koncepcja Wychowania Muzycznego w świetle przeprowadzonych badań, AM w Krakowie, Kraków, 1994. 
18

 Obecnie - Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 
19

 Możliwości wdrożeniowe metody „Musical mirrors” (Muzyczne lustra) w aspekcie emocjonalno-poznawczym 

w Polsce. Akademia Muzyki i Tańca w Jerozolimie, Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna w 

Gdańsku; 2017-obecnie) 
20

 Sesje, laboratoria, seminaria z autorytetami polskiej chóralistyki: J.Gałęska-Tritt, J.Sykulski (Poznań) , 

K.Szydzisz, E.Wtorkowska (Bydgoszcz), A.Bednarska (Warszawa), A.Frankow-Żelazny (Wrocław), oraz 

zagranicznej: A.Hladikova (Praga), M.Beckert (Wurtzburg), I.Bodiakova (Mińsk), D.Szabo (Budapeszt), 

L.Beresova (Barcelona) 
21

 Akademia Chóralna 60+ 4 edycje 2016-18 projekt gromadzący senioralne chóru amatorskie regionu – 

wykłady, warsztaty, koncerty. 

http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5a1c094461643
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 Szerokie spektrum prowadzonych tematów badawczych jest możliwe dzięki 

odpowiedniemu doborowi kadry, jej różnorodnych zainteresowań i aktywności, oraz 

zabezpieczeniu środków finansowych (Kategoria A+). 

 Działalność prowadzoną w Katedrach wspierają studenci działający w 4 Kołach 

Naukowych Studentów: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Artystycznej Szkolnej, Emisji 

Głosu, Rytmiki. Koła naukowe powstały z inicjatywy studentów i ich potrzeby działania. 

Studenci czynnie i biernie uczestniczą w realizacji zadań badawczych (Koncerty edukacyjne, 

dyplomowe, konferencje). Jest to możliwe dzięki solidnym podstawom warsztatu 

badawczego (pedagogika), technicznego, praktyce w pracy z zespołami chóralnymi, 

orkiestrą, klasą szkolną oraz kunsztowi instrumentalnemu, czy wokalnemu; w myśl dewizy - 

nauczyciel  muzyki  musi być  artystą .  

 Już na etapie studiów I st. studenci prowadzą publiczne koncerty (np. Koncert 

z kolędami autorstwa T. Frączkiewicz-Kirkow
22

  w Kościele OO Kapucynów, 2017, 

powtórzony w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie) i próbują swoich sił 

w komponowaniu utworów chóralnych: Piosenki do poezji Jana Brzechwy - publikacja 

w przygotowaniu. Koncert odbył się w Sali Koncertowej AM (2015). 

. 

Spośród samodzielnych działań naukowych i artystycznych studentów warto wymienić: 

 

Udział studentów
23

 w konferencjach naukowych: 

 III Ogólnopolska Konferencja Kół naukowych Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna 

im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2014; M.Marchwiana, Z.Kozioł - Wspomaganie wrażliwości 

i pamięci muzycznej uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej poprzez analizę 

muzycznych ilustracji filmowych Walta Disneya; M.Grochal - Rola nauczyciela 

w kształtowaniu środowiska dydaktycznego ucznia  

 IV Ogólnopolska Konferencja Kół naukowych Edu. Muz., Ak. Muz. w Gdańsku, 2016; 

K.Sokołowska, M.Grochal Aktywizacja osób starszych poprzez rytmikę dalcroze'owską, 

I.Kuza - Edukacja muzyczna najmłodszych na przykładzie działalności Instytutu Jaques-

Dalcroze'a w Genewie, A.Wikalińska, H.Mikołajun (AM Gdańsk) Kreatywność 

i innowacje w edukacji muzycznej. Międzynarodowe Forum Studentów EAS Wilno 2016 

 V Ogólnopolska Konferencja Kół naukowych Edu. Muz., Ak. Muz. w Gdańsku, 2018; 

W.Janas, Kulturotwórcza rola koncertów edukacyjnych dla dzieci na przykładzie 

działalności Koła naukowego Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej;  J.Łokcik, Czy 

muzyka klasyczna jest POPularna? Preferencje muzyczne studentów krakowskich uczelni; 

A.Kulig, Teoria gardenerowska w nauczaniu muzyki; M.Żelazny, Wychowanie młodzieży 

do życia w globalnej wiosce: perspektywy wielokulturowej edukacji muzycznej 

 XIV Międzynarodowe Forum Studenckie EAS Looking for unexpected: Creativity and 

innovation in music education, Lithuanian Academy of Music and Theatre w Wilnie, 

A.Wikalińska -reprezentantka Polski; KNSEAS; 2016 

                                                 
22

 kompozytorka, wykładowca kształcenia słuchu i harmonii 
23

 Koła Naukowego Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej (KNSEAS), Koła Naukowego Studentów 

Rytmiki (KNSR) 
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 19th International Research-to-Practice Conference "Young Musicologists”, Kijów, 

M.Żelazny – Knowledge about and percepcion of Polish music in Polish language – 

teaching Ukrainian schools. Research report 2019  

 

Najbliższe plany wyjazdów studentów  w ramach działalności  Kół naukowych:  

30.04-2.05.2019 – Międzynarodowa Konferencja Transformation of music education: Culture 

and Modernity, Odessa, M.Żelazny, J.Woszczak.  

9-11.05.2019 - XI Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, Instytut Muzykologii UJ, 

Kraków; M.Żelazny 

14 – 18.05.2019 - Konferencja EAS The school I'd like, Szwecja, M.Żelazny, jako 

reprezentant Polski  

 

Publikacje studentów:  

M.Mazur, Ł.Nowak - Rola nauczyciela wobec kryzysu kultury wysokiej, K.Sokołowska - 

Wykorzystanie elementów rytmiki dalcroze'owskiej w poprawie sprawności motoryczno- 

ruchowej i intelektualnej u seniorów, M.Marchwiana - Taniec i ruch jako sposób aktywizacji 

dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w: G.K.Konkol (red.) Zagadnienia edukacji 

muzycznej, Athenae Gedanenses, Gdańsk, 2016. (publikacja po II Ogólnopolskiej Konferencji 

Kół naukowych Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, 

2012). M.Mazur, Ł.Nowak - Rola nauczyciela wobec kryzysu kultury wysokiej 

w: Wychowanie Muzyczne w Szkole, UMCS,  (marzec-kwiecień 2017). 

 

 

1.3  zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz 

rynku pracy… 

 

Koncepcja kształcenia  

Oferta edukacyjna studiów na Kierunku kierowana jest do osób, które pragną związać 

swoją przyszłość zawodową z dydaktyką przedmiotów muzycznych, w tym rytmiki 

(specjalność), prowadzić aktywną działalność artystyczną (jako dyrygenci czy śpiewacy 

chórów, kierownicy kameralnych zespołów wokalnych i instrumentalnych), a także do ludzi, 

którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ogólnomuzyczną lub dopiero poszukują swego 

powołania artystycznego. 

 

Studia I stopnia pomagają ugruntować wiedzę teoretyczną o muzyce i zaznajomić młodych 

ludzi z podstawami praktyki dyrygenckiej, instrumentalnej, wokalnej i kompozytorskiej. 

Szeroka oferta przedmiotów kształcenia nauczycielskiego umożliwia pełne przygotowanie 

psychologiczno-pedagogiczne, nabycie wiedzy metodycznej z zakresu szkolnej edukacji 

muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły ogólnokształcącej oraz 

prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych. Bogata oferta praktyk pedagogicznych 

i artystycznych służy konfrontacji nabytej wiedzy teoretycznej z „rzeczywistością”. 

Udział studentów w licznych projektach koncertowych Uczelni i Wydziału daje możliwość 

poznania bogatego repertuaru muzyki chóralnej, wokalnej i instrumentalnej oraz 

przygotowuje do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej. 
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Przedmioty prowadzone są przez wybitnych artystów, teoretyków i pedagogów 

znajdujących uznanie w świecie muzycznym i naukowym. Indywidualne podejście do 

studenta, atmosfera dialogu, życzliwości i pomocy w rozwiązywaniu problemów 

artystycznych (a czasem także osobistych) wpisane są w bogatą, ponad 70-letnią tradycję 

kierunku pedagogicznego naszej Uczelni nakreśloną przez jego założyciela – prof. Stanisława 

Wiechowicza. 

Elastyczny model studiowania pozwala na ukształtowanie indywidualnego planu studiów 

i wzbogacenia go o przedmioty, które pozwolą rozwinąć ujawnione w procesie edukacyjnym 

zdolności. Może to pomóc w kontynuacji dalszej edukacji na innym niż rozpoczęty kierunku 

studiów. 

 

Studia II stopnia  na Kierunku stanowią ofertę dla wszystkich, którzy pragną doskonalić się 

w ramach 4 specjalności. Oferta edukacyjna kierowana jest do osób, które swoją przyszłość 

chcą związać z dydaktyką i procesem kształcenia muzycznego w szkołach (bądź innych 

instytucjach kulturalnych) lub prowadzić działalność artystyczną. Oferta kierowana jest do 

ludzi, którzy pragną doskonalić swoje rzemiosło dyrygenckie z zakresu dyrygentury chóralnej 

i instrumentalnej lub chcących poszerzyć swoją wiedzę metodyczną w zakresie edukacji 

muzycznej (przedmioty teoretyczno-muzyczne na poziomie szkolnictwa ogólnokształcącego 

i muzycznego I stopnia). Plan studiów daje możliwość wzbogacenia zarówno wiedzy 

teoretycznej z zakresu wybranej specjalności, jak i z zakresu promocji, zarządzania 

i marketingu tak niezbędnej w dzisiejszym funkcjonowaniu zawodowym.  

Studia przygotowują również do podjęcia pracy w szkolnictwie wyższym lub dalszego 

kształcenia (w ramach studiów III stopnia). Umiejętności z zakresu: instrumentacji, aranżacji, 

kompozycji, organizacji imprez i komunikacji społecznej jakie nabywa student Kierunku 

podczas studiów II stopnia, obcowanie z wybitną kadrą naukową, elastyczność planu studiów, 

możliwość pracy w kołach naukowych, udziału w przedsięwzięciach artystycznych, 

w połączeniu z nabytą wiedzą, kształtują przyszłego absolwenta, który świadomie 

i kreatywnie rozpocznie działalność artystyczną i pedagogiczną  w środowiskach muzycznych 

i edukacyjnych. 

 

Powyżej zarysowana koncepcja kształcenia na Kierunku pozostaje w ścisłym związku 

z zapotrzebowaniem społecznym i rynku pracy w regionie. Brak wykwalifikowanej 

w kierunku kompetencji muzycznych kadry nauczycielskiej do szkolnictwa na etapie 

przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym daje możliwości zatrudnienia naszych, 

doskonale przygotowanych muzycznie absolwentów. Dane statystyczne z roku szkolnego 

2017/18 odnotowują w Małopolsce 2264 placówki przedszkolne, 1477 szkół podstawowych, 

oraz 59 szkół muzycznych I stopnia
24

. Jedyną przeszkodą na jaką natrafić mogą nasi 

absolwenci stanowią: brak świadomości dyrektorów szkół o ich kompetencjach, brak 

zrozumienia wagi wychowania artystycznego przez autorów oświatowych aktów prawnych 

                                                 
24

 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny 

w Gdańsku, Warszawa, Gdańsk 2018, ISSN 1506-056X; dostęp przez https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/edukacja/edukacja/ (3.04.2019) 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/
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oraz systematyczne próby dezawuacji kompetencji absolwentów-nauczycieli wyższych szkół 

artystycznych w projektach nowelizowanych przepisów (jak miało to miejsce w tzw. Ustawie 

przedszkolnej z 2013 r., czy Rozporządzeniu MKiDN w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, […] z 2017 r.). Działania takie zmuszają 

środowisko nauczycieli i studentów do ciągłych batalii prawnych zapewniających 

absolwentom należne im miejsce w polskim systemie szkolnictwa.  

 

O trafności doboru specjalności i profilu kształcenia na Kierunku świadczą częste próby 

pozyskania naszych absolwentów jako pracowników, kierowane do władz Instytutu przez 

dyrektorów szkół i prężnie rozwijający się ruch amatorskich chórów i orkiestr (w tym 

dętych).  

 

Większość studentek specjalności Rytmika podejmuje pracę w szkolnictwie jeszcze 

podczas studiów (nawet I stopnia!). Działalność zespołowego ruchu amatorskiego wspieramy 

szeregiem inicjatyw – cyklicznymi, wcześniej Małopolskimi, a obecnie Ogólnopolskimi 

Warsztatami dla Dyrygentów Chóralnych oraz Małopolskimi Spotkaniami Kolędowymi 

prowadzonymi we współpracy z DK im. J.Korczaka
25

, licznymi sympozjami, laboratoriami 

dot. interpretacji i emisji głosu. Organizujemy także warsztaty i seminaria kierowane do 

nauczycieli regionu (także naszych absolwentów) zaznajamiającymi z nowymi systemami 

edukacji muzycznej lub rozwiązaniami metodycznymi
26

. Dodatkowe informacje 

dot. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi znaleźć można 

w Kryterium 10. 

 

  

1.4  Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia 

 

Sylwetka absolwenta Kierunku   (zał. 1.4.A)               

 

Charakterystyka sylwetki absolwenta predestynuje go do podjęcia pracy w szkolnictwie 

muzycznym i ogólnokształcącym, w przedszkolach, w amatorskich i zawodowych chórach 

i orkiestrach jako ich członkowie lub dyrygenci, w placówkach kulturalnych, kościołach, 

mediach. Świadczy to o niebagatelnej roli społecznej absolwentów Kierunku. 

 

W odpowiedzi na potrzeby środowiska oferta edukacyjna została poszerzona 

o nowe specjalności: rytmika - 2011 i prowadzenie orkiestr dętych - 2018 

                                                 
25

 Informacja np. na stronie internetowej http://www.mdkkorczak.pl/wydarzenia.html (3.04.2019) 
26

 „Muzyczne lustra” Veroniki Cohen 2015, 2017, 2018, Aktywne Słuchanie Muzyki według Batii Strauss 2016, 

Rytmika, solfeż, improwizacja 2015, 2017, Kwiatki zewsząd i Piosenka w kształceniu muzycznym dziecka 2018, 

Muzykoterapia w edukacji muzycznej 2017, 2019 i inne 

http://www.mdkkorczak.pl/wydarzenia.html
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1.5 Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia […] wzorce…  

 

 Mocne wsparcie na fundamencie teorii muzyki wszystkich specjalności (Kierunek jest 

prowadzony na tym samym Wydziale co kierunki: Teoria muzyki, Kompozycja, 

Dyrygentura  - przepływ kadry pomiędzy kierunkami). 

 Akcentowanie praktycznej strony edukacji – rozbudowany, kontrolowany system praktyk 

od przedszkola do uczelni wyższej. System nauki dyrygowania wsparty praktyką 

chóralną od I roku studiów. 

 Troska o rozwój techniki dyrygenckiej (wstęp do dyrygowania na II st.), techniki ruchu – 

Rytmika z bogatą ofertą tańców, kompetencji pedagogicznych i metodycznych – 

harmonizacja działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych. 

 Szerokie możliwości kształtowania planów studiów przez studentów (profilowanie 

swojej ścieżki nauczycielskiej przez wybór metodyk, ścieżki artystycznej przez wybór 

przedmiotów z oferty innych wydziałów). 

 Indywidualizacja procesu kształcenia – student w centrum oddziaływań pedagogicznych 

(mistrz-uczeń, kształtowanie osobowości, monitoring osiągnięć). 

 Stosowanie wzorców wypracowanych w tradycji Kierunku (praca z partyturą, praca 

z zespołem chóralnym, nauczyciel-artysta). 

 Dobór kadry prowadzący do twórczego ścierania się wzorców reprezentujących różne 

uczelnie/szkoły (szczególnie na gruncie specjalności Rytmika – Warszawa, Łódź, 

Katowice). 

 Zapoznawanie się z zagranicznymi wzorcami edukacji poprzez laboratoria, warsztaty, 

kursy: Szwajcaria (rytmika – korelacja elementów metody, współczesne trendy), Niemcy, 

Wielka Brytania, (dyrygowanie – technika, praca z utworem), Białoruś (emisja głosu – 

metodyka), Izrael,  (edukacja – nowe systemy; B.Stauss, V.Cohen), Węgry (chóralistyka 

– praca z systemem Kodaly’a). 

 

1.6  Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się … 

 

Kierunkowe efekty kształcenia zostały skonstruowane tak, aby w zapisach zawierały 

syntezę najistotniejszych treści charakterystycznych dla dyscypliny artystycznej oraz 

zakresów kształcenia określających Kierunek na AM w Krakowie (dyrygowanie, rytmika, 

edukacja), a tym samym kierunków badań (pkt 1.2). Ich istota i uniwersalność dla wszystkich 

specjalności powoduje, że w swej całości są one kluczowe dla kierunku. 

 

Program studiów I st. zdeterminowany jest uzyskaniem szerokiego zakresu wiedzy (14 

efektów kształcenia), umiejętności (18 efektów) i kompetencji społeczno-psychologicznych 

(7 efektów), które obejmują m.in.: 

 Znajomość podstawowej literatury muzycznej wszystkich epok, a także posiadanie 

umiejętności świadomej i prawidłowej interpretacji wykonywanych utworów 

muzycznych, zgodnych z właściwym dziełu stylem wykonawczym. 

 Umiejętność współpracy w różnej wielkości zespołach oraz podjęcia roli kierowniczej 

w grupie, co bezpośrednio przekłada się na przyszłe działania absolwenta jako dyrygenta, 

nauczyciela, rytmiczki. 
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 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do uczenia przedmiotów 

muzycznych na etapie edukacji przedszkolnej i szkolnej.  

  

Studia II st. to pogłębienie i uzupełnienie wcześniej nabytych kompetencji. Zakres wiedzy 

obejmuje 9 efektów kształcenia, 13 w zakresie umiejętności i 6 w zakresie kompetencji 

psychologiczno-społecznych, w tym:  

 Dalsze poszerzanie wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i kompetencji społecznych. 

 Przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej, badań, analizy wyników i właściwego 

ich przedstawienia. 

 Samodzielne kształtowanie tożsamości artystycznej w oparciu m.in. o umiejętność 

krytycznej oceny swoich działań i wyciągania wniosków. 

 Gruntowne przygotowanie do podjęcia kierowniczej roli w zespole (chór, orkiestra, 

klasa, zespół). 

Absolwent przygotowany jest do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, 

posiadając kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach edukacji, a także do pracy 

w innego rodzaju placówkach kulturalno-oświatowych. 

 

 

1.8. Spełnienie wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się 

zawartych w standardach „nauczycielskich" 

 

 W kontekście art. 68 ust. 1  Ustawy 2.0 oraz wszelkich obowiązujących dokumentów 

Kierunek spełnia wszystkie wymagania (patrz pkt.2.7) 

 

 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

 

2.1 Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z wynikami działalności 

naukowej uczelni… 

 

Do kluczowych treści kształcenia na Kierunku należą te, które są bezpośrednio związane 

z prowadzonymi badaniami naukowymi. Szczególnie ważnym elementem jest budowanie 

warsztatu  dyrygenckiego (dyrygowanie, emisja, czytanie partytur, gra na instrumencie, 

zespoły wokalne i instrumentalne) oraz w zakresie rytmiki (technika ruchu, kompozycja 

ruchu, improwizacja). Równie ważne są przedmioty związane z kształceniem 

nauczycielskim (psychologia, pedagogika, metodyki edukacyjne, instrumenty Orffa, flet 

prosty). które są nierozerwalnie związane z Kierunkiem. W obszarze treści językowych 

student  posiada ogólne umiejętności językowe (zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 /studia I st. i B2+/C1 – (EA1aK_W08; EA1aK_U14; EA1aK_K07)/ studia II st. 

(EA2aK_W03; EA2aK_U10; EA2aK_K01), z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 

właściwego dla Kierunku.  
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Przykładowe efekty kształcenia w powiązaniu z obszarami kształcenia (naukowymi): 

 Dyrygowanie: EA1aK_W02; EA1aK_U04; EA1aK_K06 / EA2aK_W06; EA2aK_U01; 

EA2aK_K04 

 Pedagogika muzyczna: EA1aK_W03; EA1aK_U07; EA1aK_K07 / EA2aK_W09; 

EA2aK_U13; EA2aK_K03 

 Rytmika: EA1aK _W01; EA1aK_U01; EA1aK_K03 / EA2aK_W03; EA2aK_U04; 

EA2aK_K02 

 

 

2.2 Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających… 

 

Podstawą kształcenia jest stosowana, szczególnie w przedmiotach indywidualnych 

sprawdzona relacja mistrz-uczeń. Metody wykorzystywane w tej zindywidualizowanej formie 

kształcenia są nie tylko oparte o standardowe, utrwalone w literaturze przedmiotu wzorce, ale 

też wzbogacane i modyfikowane w zależności od poziomu merytorycznego, intelektualnego 

i uwarunkowań psychologicznych każdego studenta.  

Na studiach I st. osiągane są tym sposobem wszelkie efekty (kształcenia/uczenia się), które 

przygotowują absolwenta do pracy z zespołami oraz do pracy pedagogicznej (Dyrygowanie, 

Fortepian, Emisja głosu; w przypadku Rytmiki – akompaniament, improwizacja). 

Przedmioty zbiorowe i grupowe wykorzystują metody takie jak: wykład, ćwiczenia, 

dyskusja, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, praca z tekstem 

i dyskusja, rozwiązywanie zadań, prezentacja nagrań CD i DVD i praca w grupach. Metody te 

są dobierane indywidualnie przez pedagoga i powiązane z treściami przedmiotu oraz 

oczekiwanymi efektami uczenia się. Ważnym czynnikiem jest również korelacja liczebności 

grup z opisywanymi powyżej metodami oraz efektami.  

Na przedmiotach, w których dominującą metodą jest wykład lub wykład z prezentacją 

multimedialną czy prezentacją nagrań CD lub DVD liczebność grup przekracza 50 osób 

(np. Literatura muzyczna), dla przedmiotów, w których kładzie się nacisk na dyskusję, pracę 

z tekstem czy rozwiązywanie zadań, liczebność grup oscyluje w granicach 10-12 osób 

(np. Analiza dzieła muzycznego). Jeszcze mniejsze grupy 4-6 os. tworzone są dla 

przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wymagających od studentów dużego 

zaangażowania (np. Kształcenie słuchu, Harmonia, Rytmika. Kontrapunkt i in.) Najmniej 

liczne grupy 2 osobowe, w których stosowane metody można uznać za zbliżone do zajęć 

indywidualnych dotyczą przedmiotów, w których efekty uczenia się są niemożliwe lub trudne  

do osiągnięcia w liczniejszych grupach (np. Czytanie partytur, Instrumentacja i Podstawy 

aranżacji).  

Nabycie kompetencji w zakresie znajomości języka obcego odbywa się na zajęciach 

prowadzonych w formie ćwiczeń i konwersatorium (wykład  konwersatoryjny, praca 

z tekstem; dyskusja, praca indywidualna, w parach i grupach, prezentacja nagrań CD, 

indywidualne prezentacje studentów na wybrane tematy muzyczne . 

 

Studenci kierunku poznają różne typy oprogramowania komputerowego, mające 

zastosowanie w dydaktyce, w szczególności w edukacji muzycznej, jak również sprawnie 
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posługują się elektronicznymi narzędziami w celu zdobywania informacji oraz posiadają 

umiejętność przygotowania, przy użyciu komputera, prac pisemnych oraz prezentacji. 

 

Dobór metod kształcenia w powiązaniu z efektami uczenia się jest w naturalny sposób 

kontynuowany na studiach II st. Bezpośrednia praca z promotorem pisemnej pracy 

dyplomowej wraz z wcześniejszym (studia I st.) uzyskaniem efektów uczenia się w zakresie 

przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz metodologii pracy naukowej, przygotowuje 

studenta do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie sztuki muzyczne. Nabycie 

kompetencji w zakresie znajomości języka obcego zostaje osiągnięte na poziomie B2+
27

.  

Cechą najbardziej wyróżniającą studia II st., zwłaszcza w specjalnościach wykonawczych 

(„dyrygenckich”), jest wprowadzenie relacji mistrz-uczeń na wyższy poziom.  

 

Wieloletnią praktyką przyjętą na Kierunku jest wybór  (zmiana) pedagoga 

przedmiotu Dyrygowanie  na studiach II stopnia, nierzadko poprzedzony wzajemną 

obserwacją pedagoga (postępy studenta) i studenta (hospitacja zajęć). Świadomy wybór 

mistrza i ucznia pozwala uczynić proces dydaktyczny dużo skuteczniejszym i bardziej 

wartościowym, eliminuje też niebezpieczeństwo występowania konfliktów lub innych 

czynników niepożądanych związanych chociażby z uwarunkowaniami natury 

psychologicznej, które w tak bliskiej relacji mogą istotnie wpływać na uzyskanie 

zamierzonych efektów uczenia się. 

 

2.3  Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość… 

 

Nasza koncepcja kształcenia w relacji mistrz-uczeń nie zakłada możliwości korzystania 

z technik kształcenia na odległość. U podstaw idei leży osobisty kontakt z mistrzem, jego 

osobowością, reakcjami na sytuację, język pozawerbalny. Mistrz kształtuje osobowość ucznia 

„na żywo”. Bezpośredni kontakt uczącego z nauczanym, odzwierciedla także środowisko 

pracy naszych absolwentów (przedszkole, szkoła, chór, orkiestra itp.). Oczywiście plan 

studiów nie wyklucza możliwości kontaktu za pomocą technologii komputerowych podczas 

konsultacji prac pisemnych (Analiza dzieła muzycznego, Seminarium pisemnej pracy 

dyplomowej). W prowadzonych badaniach nie odcinamy się od współczesnych nowinek 

technologicznych w dziedzinie edukacji, czy dyrygentury. Dowodem jest praca doktorska 

naszej absolwentki dr M. Tęczyńskiej-Kęski Związki tradycji z nowoczesnością w twórczości 

chóralnej Erica Whitacre na przykładzie wybranych utworów. Problematyka wykonawcza 

chóru wirtualnego (2017). 

                                                 
27

 na każdym poziomie studiów istnieje możliwość wyboru dodatkowego języka obcego spośród pięciu 

możliwych, na zróżnicowanych poziomach zaawansowania 
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2.4. Dostosowane procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych 

i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością… 

 

System szkolnictwa muzycznego niższych szczebli w Polsce zakłada pracę z grupami 

uczniów zróżnicowanych wiekowo, a tym samym o różnym stopniu wykształcenia 

i zdolności (grupy przedmiotów teoretycznych, zespoły, chór, orkiestra itp.). Problematyka ta 

znajduje odbicie w treściach naszych zajęć psychologiczno-pedagogicznych i metodycznych.  

Zindywidualizowany system nauczania na Kierunku i praca w małych grupach od 2 do 

6 osób
28

 sprzyja szczególnemu podejściu do osób wymagających większej uwagi, czy 

wybitnie uzdolnionych. Zgodnie z Regulaminem studiów osoby takie mogą ubiegać się 

o specjalne ich traktowanie (§2 Prawa i obowiązki studenta).  

W czterech przedmiotach „społecznych”
29

, nastawionych na zdobycie umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych, położony jest duży nacisk na  pracę w grupach 

odmiennych niż te, które studenci mają na innych zajęciach. Grupy złożone  są  ze 

studentów  różnych  kierunków  i  specjalności .  W efekcie uczą się od siebie 

wzajemnie i poznają specyfikę i wyzwania innych zawodów muzycznych, nie tylko swojego. 

Punkt widzenia dyrygenta jest konfrontowany z punktem widzenia wokalisty czy 

instrumentalisty albo podejście pedagoga / edukatora weryfikowane jest przez kompozytora 

itd.   

Obecnie na Kierunku nie studiują  osoby niepełnosprawne , ale w minionych 

latach pracowaliśmy ze studentami niewidomymi. Wypracowany wówczas model 

indywidualnego toku studiów sprawdził się. Osoby te aktualnie pracują, wykorzystując 

umiejętności nabyte podczas studiów.
30

.  

 

Studenci studiów II st., którzy nie ukończyli studiów I stopnia w Akademii w Krakowie 

mają możliwość uzupełnienia przedmiotów z poprzedniego poziomu, w ramach tzw. 

fakultetów. 

                                                 
28

 Przykładowe grupy do 6 osób: Kształcenie słuchu, Harmonia, Kontrapunkt, grupy 2 os:. Czytanie partytur, 

Flet prosty, Dyrygowanie-fakultet, Emisja głosu, Instrumentacja i Podstawy aranżacji 
29

 Aspekty zawodu muzyka, Podstawy wiedzy o zarzadzaniu, Komunikacja i organizacja w projekcie 

artystycznym, Zarządzanie w kulturze muzycznej. 
30

 Dotyczy to, choć nie jedynie, absolwentów kierunkowanych na wykonawstwo muzyki, gdyż w większości 

przypadków w pracy pedagogicznej niezbędne są: kontakt wzrokowy z uczniami, sprawność fizyczna 

i umysłowa (w związku z pełnieniem funkcji opiekuńczych i odpowiedzialnością prawną nauczyciela). Należy 

tu wymienić absolwentów Kierunku: A. Kuśka (niewidomy) organista, Starszy Instruktor Muzyczny 

w  Świerklanach. Prowadzi zespół regionalny "KAROLINKI". Prowadzi zajęcia muzyczne w ramach 

"Warsztatów Muzycznych" dla dzieci, młodzieży i dorosłych. M.Majtyka (niewidoma), nauczycielka 

przedmiotów muzycznych w Szkole Muzycznej I st. przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

w Krakowie, organistka w kościołach. P.Tarasewicz (niewidomy) – stroiciel w tymże SOSW w Krakowie. 

J.Brückner (niedowidząca) organistka w kościołach Krakowa. 
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2.5. Harmonogram realizacji studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich... 

 

Realizacja planu studiów odbywa się w oparciu o programy nauczania poszczególnych 

przedmiotów. Plany (po ostatnim dostosowaniu do aktów prawnych  i korekt programowo-

jakościowych 
31

) zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału (Uchwała nr 59/2017). 

Plany studiów (zał.2.5.A i 2.5.B) dla studiów I i II st. oparte są o efekty kształcenia 

wymagane przez 6. i 7. poziom PRK. Konstrukcja planów studiów oparta jest o kierunkowe 

efekty kształcenia, zatwierdzone przez Senat AM w Krakowie i jest zgodna 

z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Komunikat w sprawie 

Kształcenia nauczycieli, w związku ze zmianami w systemie oświaty z dnia 4 kwietnia 2018.  

Harmonogram organizacji przedsięwzięć artystycznych, naukowych i dydaktycznych  

w każdym roku akademickim jest uzgadniany z Dziekanami oraz Kierownikami Katedr 

i zawiera się w dokumencie Organizacja Roku Akademickiego (zał. 2.5.C). 

 Zasady podziału grup przedmiotów w ramach Planu studiów opisuje pkt 10.2 Raportu. 

Harmonogram zajęć podany jest do wiadomości w gablocie Instytutu oraz jest rozsyłany 

do studentów drogą mailową przed rozpoczęciem roku akademickiego. Obejmuje zajęcia 

zbiorowe oraz grupowe (wybór fakultetów odbywa się drogą elektroniczną we wrześniu). 

Studenci dostosowują do niego swoje zajęcia indywidualne, ustalane podczas instytutowego 

spotkania inauguracyjnego (w pierwszym dniu studiów). Grupy językowe tworzy Kierownik 

Zespołu Języków Obcych (ogłoszenie w gablocie). Studenci wybierają dla siebie odpowiedni 

poziom i termin zajęć. 

Ułożenie terminarza poszczególnych przedmiotów uwarunkowane jest: możliwościami 

lokalowymi Uczelni, dyspozycyjnością nauczycieli akademickich prowadzących aktywność 

artystyczną i pedagogiczną poza Akademią oraz preferencjami studentów
32

. 

 

 

 

2.6. Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 

liczebności grup studenckich… 

 

Liczba godzin przypisana do poszczególnych przedmiotów jest wynikiem wielu lat 

doświadczeń oraz konieczności dostosowania do zmieniającego się zapotrzebowania
33

. 

Trudno jest jednoznacznie przyporządkować rodzaj zajęć do specyficznych przedmiotów  

                                                 
31

 np. dodatkowe godziny zajęć z Emisji głosu, Krytyki i prelekcji 
32

 Władze Instytutu umożliwiają zmianę terminów realizacji zajęć na prośbę studentów studiujących inne 

kierunki (także poza Akademią Muzyczną). Studenci mogą także korzystać z możliwości przenoszenie realizacji 

przedmiotów lub zmiany sposobu ich realizacji (zgodnie z Regulaminem studiów). Dotyczy to również 

studentów z niepełnosprawnością. 
33

 wprowadzono przedmiot  Akompaniament chóralny (2015), dodane 30 godzin z Emisji głosu (2016), dodanie 

15 godzin z przedmiotu Krytyka i prelekcja (2018) 
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muzycznych, gdzie pewne treści dominują w danym momencie i dlatego stają się częściowo 

wykładem, a częściowo ćwiczeniami
34

.  

Ćwiczeniami są zajęcia, na których student głównie rozwija swoje umiejętności 

praktyczne, np.: śpiew, ruch, słuch. 

Zasady tworzenia i liczebność grup studenckich poruszone zostały w pkt. 2.2. i 2.4 

 

 

2.7. Program i organizacja praktyk… 

 

Przedmiotom metodycznym, towarzyszą praktyki realizowane w instytucjach kultury, 

zespołach muzycznych, w szkołach i przedszkolach (spis instytucji zał. 2.7.A). Praktyki mają 

swoich opiekunów powoływanych corocznie przez Dziekana Wydziału. Liczba godzin 

praktyk wynika z odpowiedniego Rozporządzenia MNiSW i zawiera się w Tabeli Praktyk 

Kierunku zał. 2.7.B, a ich zasady opisuje Regulamin Praktyk (zał. 2.7.C) 

Nabywanie umiejętności praktycznych ma przygotować absolwenta do samodzielności 

w procesie edukacyjno-artystycznym, jak również decyzyjnym. Studenci uczestnicząc 

w praktykach „dyrygenckich” (Met. śpiewu zbiorowego, Met. kształcenia głosu dziecka, 

Emisja głosu z met., Met. prowadzenia zespołów, Met. prowadzenia orkiestr dętych) stykają 

się z dziećmi i osobami dorosłymi. Prowadzą próby, a niejednokrotnie koncerty – jeśli osoba 

prowadząca zespół to zaproponuje. 

W przypadku wszelkich praktyk związanych z nauczaniem w szkolnictwie lub zajęciami 

w przedszkolu proces przebiega podobnie. Hospitacje, prowadzenie elementów i całych lekcji 

(wraz z lekcjami kończącymi metodykę lub dyplomowymi) jest procesem indywidualnym. 

Student pracuje ze „swoją” grupą/klasą. Oceniany jest poziom rozwoju świadomości 

pedagogicznej, umiejętność reakcji, pomysłowość, poziom artystyczny.  

Specyficzne są praktyki w instytucjach kultury (Filharmonia, Opera) gdzie studenci 

„podglądają” proces przygotowawczy (próby sekcyjne, tutti). Poznają dzieła, których 

w warunkach uczelni nie można zrealizować.  

W ramach praktyk studenci uczestniczą też w konkursach, co uczy ich prawidłowego 

oceniania zjawisk muzycznych.  

 

 

 

2.8. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji 

kształcenia, zawartych w standardach kształcenia […] „nauczycielskiego”. 

 

W opisaną powyżej koncepcję kształcenia wpisane są przedmioty i działania wynikające 

z Rozporządzenia MNiSW
35

. m.in.:  

                                                 
34

 Wykładem są np. zajęcia z dygowania - student poświęca wiele czasu na ćwiczenia czysto techniczne, lecz 

wykonuje to jednak w ramach pracy samodzielnej (schematy, praca nad partyturą). Na zajęciach problemy 

muzyczne stykają się z wieloma innymi obszarami, jak historia, teologia. filozofia, psychologia, itp. 
35

 z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela oraz Komunikat w sprawie Kształcenia nauczycieli, w związku ze zmianami w systemie oświaty z 

dnia 4 kwietnia 2018r, 
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 wiedza psychologiczna i pedagogiczna pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, 

wychowania i nauczania (Psychologia z psychologią muzyki, Pedagogika ogólna,  

Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania na kolejnych etapach edukacji -  I i II 

(I stopień) II i IV (II stopień), Teoria kształcenia muzycznego, Praktyka psychologiczna I),  

 wiedza z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania popartą doświadczeniem w jej 

praktycznym wykorzystywaniu (Pedagogika I i II etapu edukacji I stopień) i III i IV (II 

stopień), Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu z praktykami, Metodyka 

wczesnoszkolnej edukacji muzycznej z praktykami, Metodyka szkolnej edukacji muzycznej 

z praktykami),  

 umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem 

nowoczesnych środków i metod (Technologie informacyjne, Metodologia pracy 

naukowej),  

 umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik (Komunikacja i organizacja 

w projekcie artystycznym, Języki obce),  

 postawa prospołeczna, poczucie odpowiedzialności (Zarządzanie w kulturze muzycznej)  

 przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (Aspekty zawodu muzyka, Podstawy 

wiedzy o zarządzaniu).   

Treści programowe niezbędne do zrealizowania zakładanych efektów kształcenia 

wykraczają poza minima określone rozporządzeniem. Pozwala to stwierdzić, że efekty 

kształcenia studentów na Kierunku wykraczają poza wymagane standardy. 

 

. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

 

Plany studiów Kierunku przewidują na studiach I stopnia powyżej 400 godzin 

kształcenia psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznego i 160 godzin praktyk, 

a w specjalności Rytmika 200 godzin. 

 

 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

3.1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji… 

 

Wymagania wstępne: 

I stopień - kandydaci na studia I st. muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami na 

poziomie szkoły muzycznej II st. weryfikowaną w toku egzaminów wstępnych. (Kandydaci 

nie muszą posiadać świadectwa ukończenia takowej szkoły). 

II stopień - do egzaminu może przystąpić kandydat, który ukończył studia I st. lub mgr 

na danym lub pokrewnym kierunku (w przypadku kandydata z dyplomem pokrewnego 

kierunku lub specjalności - po sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną 

zgodności programowej obydwóch kierunków lub specjalności). 

 



22 

Przebieg rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kierunek muszą dokonać rejestracji przez Internet 

- Formularz dla kandydatów. W wyznaczonym terminie przystępują do egzaminów. 

Procedura postępowania opisana jest w dokumentach Uczelni
36

  

Szczegółowe wymagania na Kierunek podane są w zał.3.1.A i 3.1.B.
37

 

 

Zasady rekrutacji  

Egzaminy na kierunek mają charakter konkursu. Egzaminy przeprowadzają Komisje 

Egzaminacyjne, powoływane przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Postępowanie składa się z dwóch etapów. Uzyskanie pozytywnego wyniku pierwszego etapu 

umożliwia podejście do egzaminów etapu kolejnego.  

 

 

3.2.  Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się… 

 

Warunki zasad uznawania efektów uczenia i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w szkolnictwie wyższym reguluje § 19 i 20 Regulaminu Studiów 
38

 oraz 

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się przyjęty uchwałą Senatu AM w Krakowie 

nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015
39

 

 

 

3.3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów. 

 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów reguluje Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 

przyjęty uchwałą Senatu AM w Krakowie nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015
40

 

 

3.4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania…  

 

Proces dyplomowania przebiega w oparciu o Regulamin studiów oraz Uchwałę 

Nr 78/2018 Rady Wydziału
41

 (zał. 3.4.) 

                                                 
36 Załącznik do Uchwały Nr 7/2018 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 oraz Uchwała 

Nr 21/2018 Senatu Akademii Muzycznej W Krakowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania 

uchwały nr 7/2018 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, 

trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii 

Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
37

 Załącznik nr 1 i 2 do Warunków, trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2018/2019 (fragment) 
38

 https://www.amuz.krakow.pl/studenci/regulamin-studiow/ 
39

 https://www.amuz.krakow.pl/bip/uchwala-nr-302015-z-dnia-24-czerwca-2015-r/ 
40

 j.w. 



23 

3.5  Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów… 

 

Sposoby i narzędzia oceny postępów studentów opisują pkt 3.6 oraz pkt 10.4. Bieżącą 

kontrolę na Kierunku ułatwia fakt małej liczebności roczników oraz zajęcia zbiorowe 

i zbiorowo organizowane egzaminy (np. dyrygowanie przed zespołami wokalnymi). 

W przypadku problemów, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie w gronie osób 

odpowiadających za kierunek (Prodziekan, Dyrektor Instytutu, kierownicy Katedr). Staramy 

się pomagać, w ramach obowiązujących przepisów, osobom których wyniki nie są 

zadowalające z przyczyn losowych. Brak zadowalających wyników nauczania z innych 

przyczyn skutkuje skreśleniem z listy studentów. Przypadki takie obejmują kilka (4-5 osób) 

w cyklu studiów I st. i 1 osobę w cyklu II st., a powodem jest najczęściej podjęcie decyzji 

o zmianie kierunku studiów (np. w konfrontacji z wysokimi wymaganiami stawianymi przed 

naszymi wychowankami) lub zmianą zainteresowań. 

Dane związane z liczebnością kandydatów, ich przygotowaniem przez konkretne szkoły, 

szczegółowym zakresem egzaminów wstępnych, poziomem egzaminów, doborem repertuaru 

i wielu innych poddawane są ciągłej analizie, m.in. na forum Rady Wydziału, Rady Instytutu 

oraz Katedr. Powstałe w wyniku dyskusji rozwiązania wpływają na: modyfikacje zakresu 

egzaminów wstępnych, korekty planów studiów, treści programowych przedmiotów. Mają na 

to wpływ także konsultacje z dyrektorami szkół przygotowującymi kolejne roczniki 

kandydatów. 

Dzięki analizie wskazującej na spadek kandydatów oraz wyciągniętym wnioskom, liczymy 

na zwiększenie zainteresowania studiami na Kierunku. Przyczynić się do tego powinny: 

- stabilizacja sytuacji na kierunkach edukacyjnych po niezrealizowanej próbie odebrania 

uprawnień do nauczania w szkołach muzycznych absolwentom Kierunku prowadzonym przez 

uczelnie artystyczne (niewdrożony projekt Rozporządzenia MKiDN z roku 2017). 

- zmiany planów studiów wynikające z rozpoczęcia nowego modelu kształcenia 

nauczycielskiego w ramach grantu POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18) 

- otwarcie nowej specjalności (Prowadzenie orkiestr dętych) 

- zmodernizowana strona internetowa 

- reklama Dni otwartych 

 

 

3.6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

 

Przedmioty objęte planem studiów kończą się w semestrze zaliczeniem, zal. z oceną lub 

egzaminem. Zal. z oceną i egzamin są zawsze wymagane w semestrach letnich. Wiąże się to 

z roczną kontrolą osiągnięcia efektów kształcenia (uczenia się).  Forma egzaminów może być 

praktyczna, ustna, pisemna lub mieszana (np. część praktyczna i pisemna). O warunkach 

                                                                                                                                                         
41

 Uchwała Nr 78/2018 Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej 

w Krakowie z dn. 10 lipca 2018 r. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunku: Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii 

Muzycznej w Krakowie wraz z załącznikiem. 
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i formie zaliczenia (jak również realizowanych w semestrze treściach/programie) pedagog 

informuje studentów na początku semestru. 

W komisjach egzaminacyjnych przedmiotów kierunkowych (specjalnościowych) 

uczestniczą: Dziekan (Prodziekan), Dyrektor Instytutu i Kierownicy Katedr; najczęściej 

egzaminy te mają formę praktyczną. Praktyka taka wspomaga system monitoringu i kontroli 

jakości kształcenia (patrz pkt 10.1) 

Wymogi egzaminacyjne przedmiotów indywidualnych uwzględniają indywidualny 

charakter kształcenia, pozostawiając pewną swobodę w doborze programu pedagogowi (patrz 

Program z przedmiotu Dyrygowanie i Zespołów wokalnych (zał.3.6.), którego zadaniem jest 

dostosowanie trudności proponowanego repertuaru oraz jego różnorodności do osobowości 

studenta, a także w celu rozwijania obszarów wymagających szczególnej pracy (technika, 

ekspresja, budowa formy itp.). Komisja egzaminacyjna, stosując się do opracowanych 

i sprawdzonych zasad oceniania w obrębie założeń programowych może obiektywnie ocenić 

studentów na danym poziomie kształcenia i ustalić kryteria oceny
42

. 

Aktualnie istniejący system sprawdzania i oceniania efektów kształcenia praktycznego, 

osiąganych przez studentów w zakresie np. dyrygowania powiązany jest ze sprawdzaniem 

poziomu opanowanej wiedzy i kompetencji społecznych (egzamin dwuetapowy – publiczny, 

seminaryjny). 

W Akademii Muzycznej w Krakowie funkcjonuje elektroniczny system obsługi 

studentów NESOS. Zawiera najistotniejsze parametry dotyczące ocen studentów oraz 

zaplanowania zajęć dydaktycznych. Dostępny jest dla pedagogów i studentów. 

 

Nabywanie i weryfikacja efektów kształcenia osiągniętych przez studentów 

W związku dużą liczbą zajęć w ramach studiów oraz różnych form ich realizacji specyfika 

każdego przedmiotu wyznacza formy i kryteria weryfikacji wiedzy oraz ocenę wyników 

kształcenia. Zawarte są one w sylabusie przedmiotu. Preferowaną formą weryfikacji są 

rozmaite prezentacje publiczne: egzaminy w formie audycji, koncertów, przedstawień
43

, 

realizacja własnych projektów artystycznych (odbywających się także poza Uczelnią)
44

, 

kolokwia w formie wystąpienia perswazyjnego
45

, prace pisemne, referaty
46

. Stanowią swoisty 

system kontroli rozwoju umiejętności studentów.  

Formy publicznej prezentacji połączone są często z wzajemną wymianą uwag oraz 

spostrzeżeń pomiędzy studentami, co daje asumpt do rozwoju autokrytyki i w efekcie – 

rewizji prezentowanych koncepcji artystycznych, czy wreszcie do przemyśleń dot. zagadnień 

techniki i interpretacji. Wzajemna obserwacja własnego warsztatu oraz dyskusja nad 

praktycznym rozwiązywaniem poszczególnych problemów realizowana jest szczególnie 

                                                 
42

 Ocena pozytywna (3 do 5,5) oznacza, że student zna i rozumie wiedzę przekazywaną w trakcie ćwiczeń, 

wykładów; posiada wiedzę zawartą w literaturze uzupełniającej; wykazuje dostateczną/dobrą/bardzo 

dobrą/wyróżniającą się umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk.  
43

 Dyrygowanie, Emisja głosu, Rytmika 
44

 Komunikacja i organizacja w projekcie artystycznym 
45

 analizowane najpierw przez grupę (słuchaczy/widownię), potem komentowane przez prowadzącego zajęcia. 

Tym sposobem wykładowca sprawdza nie tylko osobę wykonującą bezpośrednio ćwiczenie, ale też pozostałych 

studentów, oceniając ich analityczne komentarze (Komunikacja …) 
46

 Analiza, Krytyka i prelekcja, języki obce, Metodyka prowadzenia zespołów i in. 
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szeroko w ramach zajęć z zakresu zespołów wokalnych i wok.-instrumentalnych; przedmiot 

ten zmusza studentów do rozwoju twórczego myślenia, zaś poszczególne etapy jego realizacji 

kończą się publicznym wykonaniem wybranego repertuaru. Zespoły uczestniczą także 

w projektach artystyczno-naukowych oraz dyplomowych i zapewniają  kształtowanie 

właściwej postawy etyczno-zawodowej, niezbędnej do efektywnej pracy w grupie i stanowią 

pole nabywania praktycznych umiejętności.  

Rejestracja elektroniczna (egzaminów, koncertów, lekcji) również pozawala studentom na 

szersze krytyczne spojrzenie na własną działalność; z perspektywy słuchacza najłatwiej 

wysnuć wnioski konstruktywne dla formowania własnego warsztatu: ułatwia kontrolę 

postępów w samodzielnej pracy i wyznacza kolejne kroki działania. 

Wyniki okresowych i końcowych ocen studentów poddawane są analizie i omawiane są od 

razu w komisjach egzaminacyjnych, na zebraniach Katedr i posiedzeniach Radach Instytutu. 

Wnioski stanowią jedną z podstaw do doskonalenia procesu kształcenia.  

 

 

3.7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się… 

 

Na Kierunku prace dyplomowe dzielą się na prace artystyczne, lekcje i prace pisemne 

(I i II st.). Prace artystyczne przedstawiane są zgodnie z zasadami dyplomowania (zał.3.7). 

Tematy pracy pisemnej nawiązujące do problematyki Kierunku są ustalane przez promotora 

i zatwierdzane przez Radę Instytutu. Zgodnie z zarządzeniem nr 35 Rektora AM z dnia 

29 grudnia 2016 roku nad jakością i tematyką prac dyplomowych czuwa Zespół ds. oceny 

jakości pisemnych prac dyplomowych.   

Studenci nabywają kompetencje badawcze podczas studiów poprzez realizację planów 

studiów oraz aktywność ogólnouczelnianą i poza Uczelnią (także w ramach działalności 

studenckich Kół Naukowych). Weryfikacji nabytych osiągnięć kompetencji badawczych 

dokonują komisje egzaminów metodycznych i dyplomowych. 

Sposoby dokumentowania efektów kształcenia osiągniętych przez studentów: 

- prace zaliczeniowe i egzaminacyjne  

- zadania i projekty, realizowane przez studentów 

- koncerty, prace artystyczne 

- protokoły egzaminów dyplomowych i nagrania oraz opinie promotora i recenzenta 

- pisemne prace dyplomowe 

  Wyznaczenie ram programowych dla każdego semestru systematyzuje etapy osiągania 

efektów uczenia się i zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych 

w szerokim kontekście artystycznym i kulturowym. Student w ciągu całego toku studiów 

zapoznaje się z kierunkami i stylami muzycznymi od najwcześniejszych epok do 

współczesności, wykonuje utwory znanych i cenionych kompozytorów, zaznajamia się 

z problematyką dydaktyki na bazie psycholog.-pedagog., poszukuje nowych rozwiązań 

i odkrywa w procesie samodzielnych poszukiwań mało znane obszary twórczości, mogące 

stanowić inspirację do wyboru własnej drogi twórczego rozwoju. 

W wyniku opracowania sylwetek absolwentów poszczególnych poziomów studiów plany 

studiów zostały ukształtowane tak, by umożliwić studentom osiągnięcie opisanych tam celów 

i efektów kształcenia. Dlatego oprócz przedmiotów objętych standardem kształcenia plany 
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studiów wprowadzają szereg przedmiotów uzupełniających wykształcenie niezbędne 

w poszczególnych specjalnościach, a autorskie programy nauczania obejmują odpowiednie 

obszary wiedzy, umiejętności i postaw. 

Realizacja programu studiów poprzez uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS, 

pozytywna realizacja wszystkich przedmiotów oraz złożenie egzaminów końcowych 

i dyplomowych skutkują osiągnięciem kwalifikacji na poziomie 6. i 7. PRK. Szczegółowy 

program kształcenia i metoda weryfikacji efektów kształcenia osiąganych w ramach 

poszczególnych kursów opisana została w sylabusach przedmiotów prowadzonych na 

Kierunku.    

W ciągu ostatnich lat nie wystąpiły znaczące uchybienia czy zjawiska patologiczne 

w procesie kształcenia. Duży stopień indywidualizacji kształcenia (relacja mistrz – uczeń), 

powoduje ścieranie się różnych osobowości co prowadzi w rzadkich przypadkach do 

konfliktów. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, studentowi 

przysługuje prawo złożenia podania do dziekana z prośbą (np. o zmianę pedagoga 

konkretnego przedmiotu) oraz innymi uwagami lub komentarzami dotyczącymi przebiegu 

studiów. Student wyraża także swoją coroczną opinię na temat pedagoga i zajęć 

w anonimowej ankiecie w systemie NESOS. Wszystkie drobne konflikty w ostatnich latach 

zostały rozwiązane polubownie poprzez rozmowę i życzliwą dyskusję, z korzyścią dla stron.  

Wdrożone w roku 2017 nowe programy studiów - skonstruowane z uwzględnieniem PRK 

i sprawdzone ostatnio pod kątem zgodności z Rozporządz. MNiSW z dn. 28 września 2018 r. 

w sprawie studiów - są na bieżąco kontrolowane. Monitorowanie procesu reformy kształcenia 

pedagogicznego w Polsce i czynny udział w tych zmianach (realizacja wzorcowego programu 

kształcenia nauczycieli - POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18) przygotowuje nas do kolejnych 

modyfikacji planów studiów.  Nie pozwoli nam to na pełną weryfikację całego cyklu 

kształcenia wg planów 2017 (absolwenci kończący cykl studiów opuszczą Uczelnię w roku 

2019 - II st. i 2020 - licencjat). Pokładamy jednak duże nadzieje w nowej koncepcji 

przygotowania nauczycielskiego stawiającego nacisk na praktyczną stronę przygotowania do 

zawodu.  

Warto podkreślić, że jakość i liczebność kadry oraz jej dorobek naukowy i artystyczny 

w obszarze kształcenia na ocenianym kierunku gwarantują realizację celów edukacyjnych. Na 

szczególną uwagę zasługuje także fakt, że zatrudnianie kadry dydaktycznej odbywa się 

z zastosowaniem procedur konkursowych.  

 

 

3.9. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia 

się, zawartych w standardach kształcenia … [„nauczycielskiego”] 

 

W zakresie przygotowania nauczycielskiego obowiązują wszystkie opisane wyżej 

procedury. Praktyki realizowane są pod kontrolą opiekuna praktyk. Opiekunami praktyk są 

nauczyciele akademiccy o dużym doświadczeniu metodycznym, prowadzący aktywną 

działalność pedagogiczną i artystyczną. Praktyki realizowane w ramach metodyki podlegają 

ocenie wraz z przedmiotem i ich zrealizowanie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. Ocena 

aktywności studenta, umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji społecznych 

podczas realizacji praktyk znajdują odbicie w ocenie przedmiotu – metodyki.  
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Praktyka psycholog.-pedagog. I odbywa się w Przedszkolu,  Szkołach Podstawowych 

Fundacji „Sternik” (Szkoły ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego) oraz w Szkole 

Muzycznej I stopnia im. St. Wiechowicza w Krakowie. Praktyki są nadzorowane przez 

dyrektorów tych placówek (w przypadku Szkoły Muzycznej, także osób prowadzących 

poszczególne zajęcia (orkiestra, próby sekcyjne, chór, zespoły). Bezpośrednią opiekę nad tym 

rodzajem praktyk sprawuje Kierownik Katedry Badań Muzyczno-Edukacyjnych. Praktyka 

psycholog.-pedagog. II odbywa się w POSM II st. w Krakowie. Nadzór nad nimi sprawują 

nauczyciele przedmiotów. Bezpośrednią opiekę nad tym rodzajem praktyk sprawuje Dyrektor 

Instytutu. Problematyka i spostrzeżenia wyniesione z praktyk stanowią materiał dyskusji, 

analizy i oceny na zajęciach z psychologii i pedagogiki. 

 

 

3.9.1.  Opis rodzaju, tematyki i metodyki prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów 

 

Prace etapowe (rodzaj, tematyka, zasady organizacji) opisane są w sylabusach 

przedmiotów oraz Zasadach dyplomowania (zał 3.7).  

Do realizacji prac pisemnych przygotowują przedmioty metodyczne: Metodologia 

pracy naukowej, Seminarium pisemnej pracy dyplomowej (I st.), Seminarium pisemnej pracy 

dyplomowej (II st.) 

Do realizacji prac artystycznych i lekcji przygotowują odpowiednie metodyki oraz 

przedmioty dyplomowe: Dyplom licencjacki-dyrygowanie, Dyplom licencjacki-lekcja (I st.), 

Praca dyplomowa–lekcja, Praca dyplomowa–dyrygowanie, Praca dyplomowa – rytmika (II st.). 

 

 

3.9.2.  Charakterystyka rodzajów, tematyki i metodyki prac dyplomowych,  

 

Tematyka pisemnych prac dyplomowych związana jest z polem zainteresowań 

(studiowaną specjalnością) i przygotowuje do przyszłej pracy w studiowanym obszarze 

zainteresowań. Przygotowuje do nabycia kompetencji i umiejętności badania, dociekania, 

wyciągania wniosków, samodzielnych decyzji interpretacyjnych w oparciu o nabytą wiedzę. 

Sposoby oceniania prac określają Zasady dyplomowania. (zał. 3.7.) 

Prace artystyczne i lekcje dyplomowe biorą pod uwagę preferencje studentów, 

możliwości techniczne i organizacyjne. Nad przygotowaniem programu czuwa pedagog 

prowadzący oraz pedagodzy prowadzący zespoły i orkiestry. Pewne elementy dyplomów są 

też sprawdzeniem samodzielności działań studentów ocenianych po występach, lekcjach 

przez komisje. 

 

 

3.9.3 Opis sposobów dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów  

 

Dokumentacja prac związanych z weryfikacją efektów uczenia się w ramach 

poszczególnych przedmiotów jest w gestii pedagogów. Dokumentacja związana z tokiem 

studiów: wyniki kolokwiów zaliczeniowych, egzaminów, dyplomów, praktyk 

(potwierdzanych w kartach praktyk) prowadzona jest zgodnie z Rozporz. MNiSW w sprawie 

studiów z dn. 27 września 2018 i dostępna w Dziekanacie oraz w Bibliotece i Archiwum AM. 
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3.9.4 … wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku 

pracy efektów uczenia się. 

 

Władze Instytutu dysponują bazą wiedzy o absolwentach od roku 1946 (w tym od 

2001 r. szczegółową). Jest ona okazjonalnie aktualizowana i uzupełniana (patrz pkt. 10.3). 

Analiza losów absolwentów i ich miejsc pracy w przeważającej większości potwierdza 

prawidłowość doboru treści programowych, efektów uczenia się w procesie przygotowania 

do wejścia na rynek pracy. Studia na Kierunku poprzez swoją uniwersalność 

i wieloobszarowość ułatwiają możliwość spełnienia się w swoich zawodowych planach 

życiowych. W ostatnim dwudziestoleciu forma zatrudnienia absolwentów jest 

w zdecydowanej większości przypadków bezpośrednią pochodną specjalności odbytych 

studiów. Daje nam to prawo do stwierdzenia, iż proponowany kształt studiów wychodzi na 

przeciw potrzebom środowiska i jest dobry (dowodem na to są także wyniki ankiety badającej 

w roku 2017 przygotowanie naszych absolwentów do pracy w szkolnictwie muzycznym 

(zał. 3.9.4.). Absolwenci naszego kierunku podejmują także studia w naszej Uczelni na 

wszystkich kierunkach oraz w UJ, UP, AM Katowice, AM Wrocław, PSChEG
47

.  

 

 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 
 

4.1. Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli 

akademickich… 
 

Na Kierunku, w roku akademickim 2018/19, zajęcia prowadzi:  

na podstawie umów o pracę - 33 mgr, 22 dr , 11 dr hab., 5 prof. dr hab. 

na umowę zlecenie - 10 mgr, 1 dr, 3 dr hab., 1 prof. dr hab. (są to emerytowani nauczyciele 

akademiccy lub specjaliści, którzy prowadzą pojedyncze przedmioty, w niewielkim wymiarze 

godzin). 

Strukturę kwalifikacji przedstawia poniższa tabela:  

STANOWISKA NAUKOWO- DYDAKTYCZNE 

 asystent adiunkt prof. 

nadzwyczajny 

prof. 

zwyczajny 

Magister 2 -------------   

Doktor 9 12   

Dr hab. ------------- 10 1  

Prof. dr hab. ------------- ------------- 2 3 

 

                                                 
47

 Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia 

Muzyczna we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy 
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STANOWISKA DYDAKTYCZNE 

 akompaniator wykładowca starszy wykładowca 

Magister 2 8 20 

Doktor 1 ------------- ------------------- 

 

Nauczyciele przedmiotów indywidualnych mogą prowadzić zajęcia w językach obcych. 

 

Pedagodzy Kierunku prowadzą bogatą działalność artystyczną, naukową i pedagogiczną 

(udokumentowanych w sprawozdaniach rocznych Wydziału i częściowo w Załączniku nr 2 – 

wykaz materiałów uzup. Raportu). 

Pedagodzy są twórcami podręczników dla przyszłych nauczycieli i dla uczniów 

(zał.1.2.C),  - patrz pkt 1.2 

Dla wzbogacenia oferty nauczania w specjalności Rytmika zatrudniono wybitnych 

specjalistów w zakresie tańca i motoryki ciała
48

 , a w specjalności Prowadzenie orkiestr 

dętych  2 dyrygentów-kapelmistrzów orkiestr (Wojsko Polskie/ Kraków, Straż Graniczna/ 

Nowy Sącz)
49

. 

Wśród ważniejszych osiągnięć dydaktycznych warto wymienić udział studentów 

w konkursach (zał 1.2.B) oraz wysokie oceny studentów w kolejnych semestrach (średnia 

ocen z przebiegu studiów zazwyczaj nie jest mniejsza niż dobry). Dyplomy z wyróżnieniem 

otrzymało 24 absolwentów (w latach 2012-18), mimo niezaprzeczalnego faktu, że poziom 

nauczania w szkołach  średnich ogólnokształcących  w ciągu  ostatniej  dekady 

gwałtownie  się  obniżył . Skutkuje to koniecznością wprowadzania dodatkowych treści 

(wiedza ogólna, historia, literatura). Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli muzyków-

humanistów pozwala na uzupełnianie tej wiedzy. 

                                                 
48

 Taniec ludowy, Taniec klasyczny - mgr Karolina Kuliga /ukończona spec. Pedagogika baletu, UMFC/  – 

czynna baletnica,  pedagog w szkołach baletowych i w Studio baletowym Opery Krakowskiej, prowadzi zajęcia 

ze studentami szkół artystycznych oraz warsztaty taneczne w kraju i za granicą. 

Taniec współczesny – mgr Iwona Olszowska tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego 

(specjalizacja: świadomość ciała, improwizacja kontaktowa oraz improwizacja jako performance); stosuje 

metody Body Mind Centerin, prowadzi warsztaty z techniki Limona oraz analizy ruchu Rudolfa Labana. Od 

1989 roku kierownik artystyczny baletu EST. Tworzy cykl Obszar tańca w Teatrze BARAKAH. wieloletni 

pedagog PWST.    Uczy również w Akademii Muzycznej w Łodzi http://www.taniecpolska.pl/ludzie/177 

Taniec historyczny - Romana Maciuk –Angel, baletnica,  liderka i dyrektor artystyczny Baletu Cracovia Danza 

Anatomia i fizjologia ruchu - mgr Aleksandra Kozendra /AWF Wrocław, studia podyplomowe 

z psychoterapii, W-wa. Pedagog, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor tańca, trener i choreograf 

w akrobatyce sportowej, instruktor fitness, specjalista tańców i ćwiczeń muzyczno - ruchowych.   
49

 Podpułkownik dr hab. Stanisław Strączek  - wieloletni naczelnik i I Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej 

Straży Granicznej.   

Major mgr Dariusz Bylina  - Dowódca Orkiestry, Kapelmistrz, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie 

i Akademii Muzycznej w Gdańsku (Studium Dyrygentury Orkiestr Dętych). Przed wstąpieniem do wojska 

śpiewał w Chórze Polskiego Radia w Krakowie. Od 2 czerwca 1997 r. jest kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej 

w Krakowie. 

http://www.taniecpolska.pl/ludzie/177
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4.2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez 

studentów kompetencji zawiązanych z prowadzeniem działalności naukowej. 

 

Przygotowanie do pracy naukowej studentów gwarantują wszystkie przedmioty 

specjalistyczne oraz Metodologia pracy naukowej. Przedmioty te prowadzone są przez 

pracowników naukowo-dydaktycznych aktywnych artystycznie, naukowo – prowadzących 

badania, publikujących i występujących na międzynarodowych i krajowych konferencjach
50

 

(sprawozdania roczne Wydziału i zał. nr 2 – wykaz materiałów uzup. Raportu) 

 

 

4.3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 

dydaktycznej z działalnością naukową…  

 

Działalność artystyczna i naukowa nauczycieli akademickich Kierunku łączy się z ich 

działalnością pedagogiczną (patrz pkt 7.2 i 7.4). Studenci włączani są w prace naukowe przy 

realizacji przedmiotów oraz w ramach działalności Katedr i Kół Naukowych. 

 

 

4.4.  Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej… 

 

Kadrę Kierunku, tworzą osoby prowadzące aktywną działalność artystyczną, 

pedagogiczną i naukową. Wyszukiwaniem  konkretnych specjalistów zajmują się Kierownicy 

Katedr i Dyrektor Instytutu przeprowadzając rozeznanie w środowisku. Nowi pracownicy 

bywają zatrudniani na okres próbny (godziny-zlecenie, części etatu).  Pierwsze zatrudnienie 

w pełnym wymiarze odbywa się w drodze konkursu
51

. 

Zgodnie z zapisami Statutu Uczelni (§77-84) nauczyciele akademiccy poddawani są 

okresowej ocenie. Oceny dokonuje się zgodnie z zapisami Art. 128 Ustawy z dnia 20 lipca 

2018, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek 

rektora. Nauczyciel potwierdza podpisem zapoznanie się z oceną. Pracownicy zobowiązani są 

do składania corocznych sprawozdań ze swojej aktywności artystycznej, naukowej, 

dydaktycznej i organizacyjnej. Ocena podlega uregulowaniom zawartym w Zarządzeniu 

nr 1 /2015 Rektora z dn. 12 stycznia 2015 roku.  

Każdego roku przeprowadzana jest wśród studentów anonimowa, elektroniczna ankieta 

dotycząca pedagogów i programu kształcenia. Dziekan we współpracy z Samorządem 

Studenckim zachęca wszystkich studentów do udziału w ankiecie.  

Wyniki ankiety analizowane są w gronie Kolegium Dziekańskiego i przez Wydziałową 

Komisję ds. Jakości Kształcenia. Z oceną pracowników zapoznają się Kierownicy Katedr 

                                                 
50

 Metodologia pracy naukowej - dr A.Kalarus (postępowanie habilitacyjne w toku; nr wniosku 7-L-7776-2019) 
51

 Od wielu lat problemem było pozyskanie i wykształcenie fachowej kadry akademickiej, której 

obszarem działalności badawczej jest pedagogika w zakresie edukacji muzycznej. Dotychczasowy system 

awansu akademickiego praktycznie wykluczał takie osoby z awansu, z uwagi na usytuowanie tego zakresu na 

granicy dyscyplin artystycznych i naukowych, na swego rodzaju "ziemi niczyjej". Wprowadzany obecnie nowy 

podział dyscyplin stwarza wreszcie możliwość prowadzenia badań i przeprowadzania awansów dla tej kadry. 

Powyższa sytuacja ma również odzwierciedlenie w kształcie hierarchicznym kadry Kierunku. 
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oraz każdy pedagog osobiście. Wnioski z przeprowadzonej ankiety przyczyniają się do 

poprawy jakości kształcenia na kierunku oraz dają możliwość lepszej i bardziej obiektywnej 

oceny nauczycieli przez Kierowników Katedr. 

 

4.5.  System wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego lub artystycznego 

oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych. 
 

 Dysponowanie środkami finansowymi na rozwój działalności badawczej (kategoria A+). 

 Otwarty system zgłaszania indywidualnych projektów artystycznych i naukowych 

w katedrach. 

 Wspieranie finansowe udziału w konferencjach, sesjach krajowych i zagranicznych, 

warsztatach, kursach mistrzowskich. 

 Wspieranie publikacji pracowników Katedr w ramach działalności Wydawnictwa AM. 

 

Awanse naukowe zostały opisane w punkcie 1.2  

 

4.6. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz obsady zajęć… [„nauczycielskich”] 

 

Przedmioty przygotowujące do zawodu nauczyciela prowadzą pedagodzy, będący 

jednocześnie nauczycielami akademickimi w innych uczelniach lub nauczycielami 

w szkołach muzycznych i ogólnokształcących. Prowadzą działalność naukową i artystyczną. 

 
Psychologia Dr K. Piotrowski Uniwersytet Jagielloński 

Studium pedagogiczne 

Pedagogika Dr hab. J. Łukasik Uniwersytet Pedagogiczny 

Wydział pedagogiczny 

Metodyki 

Szk. ogólnokształcące 

Dr  A. Kalarus Szkoła Muzyczna I st. - Miechów 

Metodyki 

Szk. ogólnokształcące 

Mgr Paulina Karp Szkoła Podstawowa nr 1 - Kraków 

Metodyka 

Rytmika, przedszkole 

St. wykł B. Białko Szkoła Muzyczna II stopnia 

Im. W Żeleńskiego – rytmika 

Akademia Sztuk Teatralnych 

Metodyki 

Rytmika, kształcenie słuchu, 

audycje muzyczne 

St. wykł. L. Florek-Stokłosa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 

I st. im. I.J.Paderewskiego  

Metodyka 

Rytmika, przedszkole 
Dr Julia Kosk-Wojciechowska Szkoła Muzyczna II stopnia 

Im. W Żeleńskiego – rytmika 

Przedszkole SS Urszulanek 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

 

5.1 Stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowość bazy dydaktycznej i naukowej… 

 

Kierunek, ma do dyspozycji dwie pracownie specjalistyczne: Pracownię chóralistyki 

i emisji głosu oraz Pracownię Badań Muzyczno-Edukacyjnych (szczegóły w ZAŁ. nr 2, 

cz. I, nr 6). W dydaktyce wykorzystywane są też inne sale Uczelni (zał. j.w.)
52

. 

 

5.2 Infrastruktura i wyposażenia instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią 

oraz praktyki zawodowe…. 

 

Realizacja przedmiotów specjalności Rytmika, odbywa się w Sali Kameralnej oraz 

w salach wynajętych w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiacy (ul. św. Gertrudy 4). 

Dwie (Wielka i Mała) posiadają lustra i odpowiednią podłogę. Oprócz dwóch pianin 

elektrycznych do dyspozycji jest odtwarzacz CD. Uczelnia zakupiła podłogę baletową, na 

potrzeby koncertów i zajęć dydaktycznych. 

Informacje dotyczące infrastruktury obiektów w których odbywają się praktyki znajdują się 

w pkcie 5.8  

 

5.3 Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej… 

 

Pracownia komputerowa- sala 510. Znajduje się tam 8 stanowisk komputerów Mac 

pracujących w systemie OSX z nakładką Windows i oprogramowaniem potrzebnym do 

realizacji zajęć: (pakiet Office, Finale 2010). Studenci pracują także z oprogramowaniem 

multimedialnym edukacyjnym prezentowanym przez prowadzącego zajęcia
53

. Dostęp do 

pracowni możliwy jest pod kontrolą wykładowcy prowadzącego zajęcia. Studenci dysponują 

możliwością dostępu do internetu poprzez terminal, który znajduje się na parterze budynku 

oraz w czytelni 2 stanowiska Na terenie całego budynku AM działa bezprzewodowa sieć 

internetowa. 

Specjalistyczny sprzęt komputerowy i elektroakustyczny znajduje się także na 

wyposażeniu sal Studia Muzyki Elektroakustycznej (SME), w którym studenci odbywają 

zajęcia (kształcenie słuchu komputerowe, historia i podstawy muz. elektroakustycznej) 

i mogą tam prowadzić samodzielne prace.  

Słuchacze niepełnosprawni (np. niedowidzący i niewidomi) zawsze uzyskują zgodę 

wykładowców na rejestrację wykładów. 

Na Kierunku system e-learningu nie jest stosowany. 

 

  

                                                 
52

 Uczelnia od lat boryka się z problemem zbyt ciasnego lokalu; trwają starania o zapewnienie finansowania 

rządowego dla nowego budynku. Obecne warunki wpływają demotywująco i nie pozwalają rozwinąć oferty 

dydaktycznej na miarę potencjału Uczelni. 
53

 m.in.: Tchaikovsky's Nutcracker - the Music Game, Alice in Vivaldi's Four Seasons - the Music Game, 

Mozart's Magic Flute, Fryderyk Chopin - Życie twórcy - multimedialny leksykon, East West - Orchestra 

Library, Vienna Symphonic Library 
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5.4  Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia… 

 

Budynek Akademii Muzycznej i Dom Studencki przy ul. Przemyskiej posiadają 

udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (szyby windowe, poręcze schodowe, 

odpowiednio dostosowane toalety na każdym piętrze, miejsce parkingowe przed budynkiem 

uczelni).  

 

5.5. Dostępność infrastruktury, w tym aparatury naukowej, oprogramowania 

specjalistycznego i materiałów dydaktycznych… 

 

Oprócz dostępu do sal SME
54

 (pkt 5.3) studenci mogą korzystać z sal ćwiczeniowych na 

zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 23/2012 z dnia 9 listopada 2012 
55

 oraz 

wykorzystywać całą bazę instrumentalną Akademii (włącznie z instrumentarium Orffa)
56

.  

Mogą także korzystać z wszystkich zasobów biblioteki czytelni i fonoteki (pkt 5.6)  

Udostępnianie zasobów dydaktycznych i informatycznych opisane jest w ZAŁ. nr 2, cz. I, nr 6. 

 

 

5.6.  System biblioteczno-informacyjny uczelni… 

Zgodnie z zadaniami statutowymi, Biblioteka Uczelni zajmuje się gromadzeniem, 

przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów dla potrzeb naukowych i dydaktycznych 

studentów i pedagogów. Zbiory Biblioteki zawiera ZAŁ. nr 2, cz. I, nr 6 

Biblioteka gromadzi również pisemne prace studentów studiów magisterskich 

i doktorskich Uczelni. Dane bibliograficzne o tym zbiorze dostępne są poprzez tworzoną 

przez Bibliotekę elektroniczną bazę danych „Katalog prac dyplomowych, magisterskich 

i doktorskich”.  

 

Wszystkie zbiory udostępniane są w Wypożyczalni, Czytelni i Fonotece AM, bibliotece 

Pracowni Chóralistyki i Emisji głosu oraz Pracowni Badań Muzyczno-Edukacyjnych. 

Studenci i pedagodzy mają możliwość dostępu do kolekcji online: 

 Oxford Music (The New Grove Dictionary of Music and Musicians),  

 JSTOR  (kolekcje zagranicznych czasopism muzycznych, w tym wiele publikacji na 

temat edukacji muzycznej),  

 Naxos Music Library (nagrania), 

 

W celu zapewnienia materiałów niezbędnych do celów badawczych lub dydaktycznych, 

których brak w zbiorach uczelnianych, Biblioteka pośredniczy w wypożyczeniach z innych 

placówek w kraju i za granicą w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej, jak również 

z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.  

                                                 
54

 Studio Muzyki Elektronicznej 
55

 file:///C:/Users/Lidka/Downloads/zarzadzenie_rektora_zasady_korzystania_z_sal_do_cwiczen_2012.pdf 
56

 Korzystanie z instrumentów koncertowych i w pracowniach instrumentalnych odbywa się za zgodą i pod 

kontrolą odpowiedniego kierownika katedry.  
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Biblioteka Uczelni jest członkiem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, w skład którego 

wchodzą biblioteki uczelni wyższych oraz instytucji naukowych Krakowa. Celem Zespołu 

jest tworzenie baz danych dla naukowego środowiska Krakowa. Jak większość bibliotek 

członkowskich,  

Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie stosuje system informacyjno-

wyszukiwawczy VIRTUA tworząc katalog online swoich zbiorów od 1999 r. W chwili 

obecnej elektroniczny katalog obejmuje całość zbiorów książkowych oraz znaczną część 

zbiorów nutowych i audiowizualnych.  

W Bibliotece znajduje się wiele materiałów, które są darowizną byłych i obecnych 

Pedagogów
57

.  

Wykładowcy często udostępniają własną bazę dydaktyczną (unikatowe nagrania CD 

i DVD, partytury, pozycje bibliograficzne).  

 

5.7. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej 

i naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego… 

Wszystkie wydawnictwa książkowe, czasopisma, nagrania i publikacje online 

zabezpieczają kompleksowy dostęp do literatury wymaganej w sylabusach przedmiotów 

i pokrywa potrzeby w zakresie działalności naukowej i artystycznej. Baza biblioteczna jest 

monitorowana i uzupełniana na bieżąco o nowe pozycje.  

Studenci zgłaszają najczęściej potrzeby związane z zakupem nowego, muzycznego 

oprogramowania i jego ogólną dostępnością
58

. 

 

 

5.8. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, 

zawartych w standardach … [„nauczycielskich”].  

Instytucje, w których odbywają się praktyki nauczycielskie wyposażone są w instrumenty 

i sprzęt. Lekcje przedmiotów muzycznych w OSM I st. odbywają się w dobrze wyposażonych 

i przystosowanych do specjalistycznych lekcji salach (przestrzeń, instrumenty, sprzęt, lustra).  

                                                 
57

 Od wielu lat Biblioteka Uczelni gromadzi publikacje z zakresu edukacji muzycznej.  W ostatnim 

pięcioleciu, dzięki finansowaniu ze środków przeznaczonych na badania naukowe pracowników Katedry Badań 

Muzyczno-Edukacyjnych, wpływy te były związane głównie z pracami badawczymi prowadzonymi przez 

dr A.Kalarus oraz dr M.Sternal. Dzięki temu zbiory biblioteczne wzbogaciły się znacznie o publikacje nutowe 

przeznaczone dla dzieci oraz dotyczące nauczania muzyki.  

W związku z badaniami dr M.Sternal na temat zarządzania w kulturze, a w muzyce przede wszystkim, do 

zbiorów wpłynęły liczne publikacje z zakresu przygotowania studentów do zawodu muzyka i nauczyciela. 

Biblioteka dysponuje również różnorodnymi publikacjami wydanymi przez L’Institut Jaques-Dalcroze 

w Genewie, na które składają się książki dotyczące życia i działalności Emila Jaques-Dalcroze’a, jego 

kompozycje dla dzieci oraz nagrania utworów z zakresu muzyki kameralnej i symfonicznej; czasopisma 

tematycznie związane z edukacją muzyczną: brytyjskie czasopismo „British Journal of Music Education” oraz 

polskie – „Wychowanie Muzyczne”.  

Warto również wspomnieć o cennych darach pochodzących z kolekcji pedagogów Uczelni, w tym 

zwłaszcza księgozbiór prof. Z.Burowskiej obejmujący publikacje z zakresu metodyki nauczania muzyki dzieci 

i młodzieży oraz liczne publikacje przekazane przez mgr E.Głowacką., dotyczące głównie psychologicznych 

aspektów nauczania muzyki.  
58

 Protokół z posiedzenia Rady Wydziału 14.01.2019, pkt 3. Sprawy studenckie (głos ws. konieczności 

zapewnienia lepszego, skuteczniejszego dostępu do oprogramowania używanego w celach dydaktycznych. 
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Zajęcia dzieci w Szkole ćwiczeń (SP nr 151 z oddziałami integracyjnymi)  odbywają się 

w pracowni muzycznej, także wyposażonej w instrument i muzyczne pomoce naukowe. 

Studenci prowadzący lekcje i projekty artystyczne mogą również dysponować sprzętem 

dostępnym na Akademii.  

Podejmujemy także działania stymulujące dyrektorów szkół, w których odbywamy 

ćwiczenia, do zakupu odpowiedniego instrumentarium czy pomocy naukowych (plansze itp.). 

Wspomagamy szkoły w utrzymaniu instrumentów w dobrej kondycji (strojenie pianin ze 

środków własnych itp.). 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

 

W związku z realizacją Nowego programu kształcenia nauczycieli… POWR.03.01.00-

IP.08-00-PKN/18 w ciągu najbliższych miesięcy ulegnie zmianom i powiększy się baza 

dydaktyczna na opisywanym kierunku. Pracownia Badań Muzyczno-Edukacyjnych zostanie 

przebudowana i wyposażona w składane stoliki oraz krzesła; dostosowana do zajęć tutoringu 

i technik relaksacyjnych. Zostanie zakupiony sprzęt o wartości ok. 80 000 PLN (m.in. 

stanowisko komputerowe MacBook Pro z programami edycji nut i dźwięku, iPady – 12 szt., 

stage piano, sprzęt audio i video, zestawy Bum-bum rurek, najnowsze gry edukacyjne, chusty 

Klanzy). 

 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 
 

 

Przy realizacji projektów artystycznych i naukowych oraz programu studiów 

współpraca  z  tzw. interesariuszami  zewnętrznymi  dotyczy zarówno sfery 

programowej tych projektów (np. konferencji, sesji naukowych, koncertów, przeglądów, 

warsztatów), jak również organizacji, promocji, działań kulturotwórczych, badawczych, 

edukacyjnych, propagatorskich, w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W odczuciu 

pracowników Kierunku współpraca ta jest intensywna, a Instytut jest aktywnym 

uczestnikiem i kreatorem życia  artystycznego regionu.   

Interesariusze zewnętrzni  – instytucje, placówki zainteresowane zatrudnieniem 

absolwentów Kierunku oraz zaangażowane w studia realizowane na Kierunku; mają wpływ 

na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów i jego realizację przez: 

– umożliwianie studentom odbywania praktyk na swoim terenie 

– współpracę programową i organizacyjną w zakresie przedsięwzięć naukowych i 

artystycznych podejmowanych wspólnie z Instytutem (także w ramach działalności 

Wydziału i Uczelni) 

– przyjmowanie do pracy wybranych absolwentów Wydziału  

– udział w debatach na temat szczegółów kształcenia potencjalnych przyszłych 

pracowników. 

 

Zwraca uwagę wielopłaszczyznowość  i  wielokierunkowość  współpracy, którą 

można porównać do bogato ukorzenionego drzewa, dobrze osadzonego na gruncie 
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społeczności lokalnych, krajowych i międzynarodowych, w którym nauka i dydaktyka 

wzajemnie przeplatają się i ubogacają.  

 

 Współpraca ze szkołami ogólnokształcącymi i muzycznymi różnych stopni oraz 

uczelniami wyższymi regionu (UJ, UP, PK
59

) w sferze nauki, dydaktyki i podnoszenia 

jakości kadry nauczycielskiej (warsztaty, przesłuchania chóralne, sesje, programy 

badawcze).  

 Współpraca z instytucjami kultury: Filharmonia Krakowska, Opera Krakowska, Dom 

Kultury im. J.Korczaka, Centrum Kultury Podgórza,  Centrum Dźwięku i Słowa 

w Niepołomicach, Dom Pomocy Społecznej z ul. Praskiej, Szpital im. J. Babińskiego, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach – wspólne przedsięwzięcia 

artystyczne, praktyki, warsztaty, przeglądy, koncerty 

 Współpraca kół naukowych studentów ze studentami Akademii Muzycznej w Gdańsku 

(spotkania w ramach konferencji, sesji, warsztatów)  

 Udział w przedsięwzięciach naukowo-artystycznych o zasięgu lokalnym, w których 

uczestniczą uczelnie m. Krakowa współorganizując: Festiwal Nauki, Dni Jana Pawła II, 

konferencje 

 Organizacji i współorganizacji seminariów i konferencji naukowych o zasięgu 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 Realizacji praktyk studentów naszego kierunku w ramach działalności chórów 

regionalnych (Chór Katedry Wawelskiej, Chór UPJP II Psalmodia, Chór Cecyliański,)  

 Realizacji praktyk studentów naszego kierunku w ramach działalności orkiestr (Orkiestra  

Wojskowa  w Krakowie, Orkiestra Straży Granicznej w Nowym Sączu, Orkiestra POSM 

II st., PSM II st.) 

 Realizacji praktyk studentów naszego kierunku w przedszkolach i szkołach 

ogólnokształcących (8 placówek) oraz szkołach muzycznych (4 placówki) 

 Zaproszenia wybitnych specjalistów innych uczelni muzycznych – Poznań, Warszawa, 

Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Szczecin (seminaria, laboratoria – 

w których uczestniczą pracownicy, studenci, absolwenci, środowisko nauczycieli, 

dyrygentów) 

 Uczestnictwo pracowników Kierunku w przewodach i postępowaniach naukowych, a tym 

samym współpracy między pracownikami innych uczelni muzycznych 

 prowadzenia przedmiotów z planów studiów międzyuczelnianego kierunku Muzyka 

Kościelna przez pedagogów naszego kierunku we współpracy z Uniwersytetem 

Papieskim Jana Pawła II.  

 

 

6.2.  Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy… 

 

Systematyczny kontakt ze środowiskiem instytucji szkolnych, kulturalnych 

i naukowych regionu odbywa się na zasadach opisanych w pkcie 10.3. Coroczne, nowe 

                                                 
59

 Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Politechnika Krakowska 
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inicjatywy artystyczne i naukowe realizowane w środowisku Kierunku wypracowują nowe 

formy współpracy, rozszerzają grono partnerów i znajdują odbicie w zmianach 

programowych (Muzyczne lustra – realizacja nowej formy zajęć w 5 wybranych szkołach 

ogólnokształcących; włączenie multimediów w interpretacje muzyczno-ruchowe – 

współpraca z Akademią Sztuk Teatralnych; prezentacja działalności artystyczno-naukowej 

w środowisku – nowy przedmiot projekty artystyczne). Inicjatywy środowiska muzycznego 

i naukowego Krakowa także wpływają na plany artystyczne i naukowe realizowane w ramach 

działalności naukowo-dydaktycznej (badania psychologicznych preferencji odbioru muzyki 

w salach koncertowych) 

 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

 

7.1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach 

rozwoju… 

 

Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi bogatą działalność o wymiarze 

międzynarodowym. Jej status znajduje potwierdzenie w członkostwie w dwóch prestiżowych 

organizacjach, zrzeszających uczelnie muzyczne: The European Association 

of Conservatoires oraz Association of Baltic Academies of Music. Głównym elementem 

współpracy zagranicznej uczelni jest udział w programie Lifelong Learning Programme 

Erasmus+ oraz członkostwo w organizacjach międzynarodowych.  

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony studentów oraz 

pedagogów Kierunku, współpracą z ośrodkami międzynarodowymi. Celem wyjazdów 

naukowych studentów to przede wszystkim: poszerzanie umiejętności i wiedzy z zakresu 

edukacji muzycznej i dyrygentury chóralnej, możliwość obcowania z kulturą innych krajów, 

praktyczne zastosowanie języka obcego (poszerzanie słownictwa, nabywanie zdolności 

konwersacji w języku obcym), czynny udział w przedsięwzięciach artystycznych 

renomowanych zespołów chóralnych oraz chęć przeprowadzenia badań niezbędnych do 

pisemnych prac naukowych, a także nabycie doświadczeń przydatnych do przyszłej pracy 

artystycznej. Warto zaznaczyć, iż na Kierunku prowadzą zajęcia nauczyciele akademiccy 

przygotowani do nauczania w językach obcych. 

Umiędzynarodowieniu procesu kształcenia sprzyjać będzie w najbliższych latach: 

 Zainteresowanie studentów kontaktami naukowymi z zagranicznymi ośrodkami (Koła 

Naukowe – plany; patrz pkt 1.2) 

 Prowadzone badania naukowe (Muzyczne lustra, planowane Koncerty edukacyjne poza 

granicami kraju) we współpracy z ośrodkami i instytucjami m.in. w krajach: Izrael, 

Szwajcaria, Ukraina. Litwa, Białoruś; (patrz pkt 1.2) 

 Planowane wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie kształcenia nauczycieli 

(podział tematów psycholog. zbieżny z ideą programu WICS (Sternberg, Jarvin, 

Grigorienko, 2009, Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success); 
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wykorzystanie wyników badań - „Muzyczne Lustra” V.Cohen w treściach 

programowych. 

 Kontynuacja programu wymiany stud. i pedagogów. (umiędzynarodowienie nie jest 

uzależnione od poziomu studiów. Dostęp do wymiany międzynarodowej mają studenci 

I i II st.) 

 

7.2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu… 

 

Program studiów, działalność studenckich Kół naukowych oraz działalność naukowa 

Katedr sprzyjają kontaktom i działaniom międzynarodowym: 

 

 Włączanie studentów w działania związane z międzynarodowymi zadaniami badawczymi  

 Możliwość realizacji treści o charakterze międzynarodowym w ramach przedmiotów 

(w szczególności: aspekty zawodu muzyka, metodyka szkolnej edukacji muzycznej, 

współczesne strategie i koncepcje edukacji, teoria edukacji muzycznej, technologia 

informacyjna, krytyka i prelekcja, specjalistyczna lit., zespoły wokalne i wok.-

instrumentalne, komunikacja i organizacja w projekcie artystycznym, chór) 

 Udział studentów w wykładach, warsztatach, laboratoriach, sympozjach, sesjach,  

konferencjach z udziałem zagranicznych gości, których treści są analizowane podczas 

zajęć dydaktycznych (lub wykorzystywane jako treści programowe – emisja, 

dyrygowanie, edukacja) 

 Realizacja zajęć z języków obcych z uwzględnieniem terminologii muzycznej 

(korzystanie z możliwości konsultacji językowych podczas realizacji projektów 

artystycznych, obcojęzycznych). Możliwość poznawania różnych (wielu) języków 

obcych w systemie wyboru przedmiotów dowolnych. 

 

7.3. Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposoby 

weryfikacji… 

 

Stopień przygotowania studentów do uczenia się języka obcego jest zróżnicowany. 

Studenci mają możliwość wyboru grupy o poziomie odpowiadającym ich umiejętności 

językowych. W toku kursu językowego nabywają umiejętności do wymaganego poziomu. 

Metody weryfikacji: kolokwium pisemne, realizacja zleconego zadania, kontrolne testy, eseje 

na zadany temat, prezentacje nt. muzyczne, teksty użytkowe, ocena ciągła, egzamin. 

Studenci sprawdzają praktycznie swoje umiejętności m.in. podczas warsztatów, laboratoriów 

prowadzonych w językach obcych. 

 

7.4. Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry 

 

Studenci i pedagodzy Kierunku korzystają z możliwości kontaktów zagranicznych. 

Każdego roku z możliwości wymiany w ramach programu  Erasmus+ korzysta jeden student 

naszego kierunku i jeden zagraniczny. W ramach tego samego programu w ostatnich latach 

doszło do wymiany 5 pedagogów. 
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Naukowa mobilność zagraniczna studentów rozpoczęła się 3 lata temu. W tym okresie 

wystąpili oni na konferencjach naukowych na Litwie i Ukrainie. Jeszcze w tym roku planują 

wyjazd na Ukrainę i do Szwecji (patrz pkt 1.2). 

Wyjazdy zagraniczne kadry prowadzącej zajęcia na Kierunku są bardzo intensywne 

i obejmują kraje całego świata (ZAŁ.7.4.). Szczególnie wartościowe są dla naszego kierunku 

kontakty dr A. Kalarus ze środowiskiem pedagogów całego świata podczas konferencji ICIE 

(Chorwacja 2016; Portugalia 2017) jako „pokłosie” naszego muzycznego wkładu w historię 

tej prestiżowej organizacji (szczegóły w pkcie 1.2). Także dr K. Piotrowski prezentował 

wyniki naszych najnowszych badań nad stresem szkolnym podczas konferencji w Argentynie 

(2018) i badań nad psychologicznymi aspektami odbioru muzyki w salach koncertowych 

(Niemcy – 2018). 

Pedagodzy, artyści, specjaliści z zakresu emisji głosu z 14 krajów świata dzielili się 

swoim doświadczeniem jako dyrygenci i kierownicy chórów oraz metodycy
60

. 

 

7.5. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku 

  

W ramach programu Erasmus w ostatnich latach przyjęliśmy 3 pedagogów prowadzących 

zajęcia. Na zaproszenie Katedr, w ramach sesji i laboratoriów naukowych zajęcia prowadziło 

16 wybitnych profesorów z ośrodków międzynarodowych (5 z nich kilkakrotnie) – zał. 7.4 

 

7.6. Sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia… 

 

Monitorowanie wszystkich działań na Kierunku odbywa się na zasadach opisanych 

w punktach 10.1 i 10.3. Wizyty pedagogów zagranicznych są analizowane i oceniane 

w ramach spotkań katedr. Tam też zapadają decyzje ws. dalszej współpracy i zapraszania 

nowych współpracowników. Wszelkie luki i problemy związane z umiędzynarodowieniem 

toku studiów i działań studentów są na bieżąco korygowane (wpisanie treści związanych 

z przygotowaniem językowym w przedmioty: m.in. Krytyka i prelekcja, Chór, Zespoły, 

wspomaganie mobilności zagranicznej studentów). 

 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

8.1 Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością  

 

Sposoby wsparcia studentów w procesie uczenia się są wielopłaszczyznowe, m. in. 

spieranie studentów przy realizacji ich projektów, informowanie o stypendiach 

i możliwościach wsparcia finansowego.  

                                                 
60

 W ramach sympozjów, laboratoriów, warsztatów. 
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System wsparcia dla studentów niepełnosprawnych obok udogodnień związanych 

z infrastrukturą mają możliwość indywidualnego kształtowania planów studiów.  

 

8.2  Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się 

 

Studenci są wspierani przez: 

 konsultacje z pedagogami poza cyklem dydaktycznym i przydziałem; 

 udział w kursach mistrzowskich, warsztatach, lekcjach pokazowych; 

 umożliwienie udziału w zajęciach otwartych, wykładach, konwersatoriach 

 umożliwienie dostępu do instrumentów w miarę możliwości lokalowych Uczelni, 

do stale poszerzanych zbiorów biblioteki, fonoteki, czytelni; 

 udostępnianie pracowni dydaktyczno-ćwiczebnych posiadających wyposażenie 

specjalistyczne; 

 pomoc dla najzdolniejszych studentów w uzyskaniu stypendiów;  

 stypendia z Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w formie: 

stypendium socjalnego; stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; zapomogi 

 

 

8.3  formy wsparcia: 

Studenci mają możliwość:  

- aplikowania do programu Erasmus oraz udziału w innych programach mobilnego 

kształcenia;  

- wsparcia finansowego w wyjazdach na konferencje, kursy, warsztaty i wydarzenia 

artystyczne (na wniosek dziekana)  

- wsparcia finansowego ich udziału w konkursach (Zarządzenie Rektora nr 14/2014
61

). 

 

b) prowadzenia działalności naukowej oraz publikowania lub prezentacji jej wyników… 

 

 Studenci mogą liczyć na pomoc w zakładaniu Kół Naukowych i późniejszą nad nimi opiekę 

oraz regularne wsparcie finansowe. Tam realizują swoje zainteresowania i poszerzają swoje 

umiejętności. 

Na Kierunku istnieją cztery Koła naukowe: 

- Koło Naukowe Studentów Dyrygentury Chóralnej (opiekun - dr hab. M. Tworek); 

- Koło Naukowe Emisji Głosu (opiekun – dr hab.W. Siedlik); 

- Koło Edukacji Artystycznej Szkolnej (opieka dr A. Kalarus) 

- Koło Naukowe Studentów Rytmiki (opieka mgr K. Rolka) 

 

Stwarzają one możliwość działalności artystycznej i naukowej w Uczelni i poza nią 

przez: 

- organizację projektów artystycznych (koncerty chóralne, wokalno-instrumentalne), 

pokazów rytmicznych, koncertów edukacyjnych dla dzieci, 

                                                 
61

 Zarządzenie Rektora nr 14/2014 z dnia 30 września 2014 w sprawie dofinansowania uczestnictwa studentów 

w konkursach muzycznych 
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- udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrach, w konferencjach 

naukowych, laboratoriach specjalistycznych 

- doskonalenie umiejętności praktycznych, nabywanie wiedzy teoretycznej, rozwijanie 

kreatywności i umiejętności organizacyjnych przez udział w warsztatach, kursach. 

 

Wydział i Uczelnia wspierają finansowo i organizacyjnie udział studentów w: 

- projektach międzyuczelnianych, prowadzonych wspólnie z innymi instytucjami, 

- konferencjach studenckich organizowanych w innych jednostkach, 

- konkursach, festiwalach. 

Wydawnictwo Uczelni pozostaje do dyspozycji studentów pragnących publikować 

teksty o charakterze fachowym bądź naukowym (komentarze programów koncertowych, 

artykuły w prasie uczelnianej itp.).  

Inicjatywy studenckie (szczególnie Kół Naukowych) są wpisywane w zadania 

badawcze katedr realizowane z udziałem studentów (koncerty edukacyjne, koncerty chóralne, 

seminaria, sesje).  

 

c) we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, 

Większość studentów kończących studia I st. konsultuje z pedagogami wybór 

specjalności i z ich pomocą przygotowuje się do egzaminów wstępnych na studia II  st. 

Pedagodzy służą pomocą i wspierają studentów pragnących kontynuować naukę na innych 

kierunkach lub studiach doktoranckich. 

Przełożeni studentów Kierunku dzięki stałemu kontaktowi ze środowiskiem szkolnym 

i muzycznym informują o wolnych miejscach pracy i rekomendują absolwentów. 

 

d) aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie 

przedsiębiorczości 

 

Studenci mają możliwość uczestniczenia w rywalizacji sportowej (pin-pong, pływanie, 

narty) organizowanej przez studium WF.   

Wszelkie działania naukowo-artystyczne są wspierane przez pedagogów i władze Kierunku. 

Pomoc polega na organizowaniu miejsc występów, organizowaniu wypożyczenia i przewozu 

instrumentów i praktykabli, oświetlenia itd.) z Uczelni, pomocy w kontaktowaniu się 

z interesariuszami zewnętrznymi (proboszczowie, dyrektorzy instytucji), opiniowanie kształtu 

zaproszeń, plakatów i programów, itd.  

 

8.4  System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce… 

 

W Uczelni istnieje system motywowania studentów do osiągania lepszych wyników 

w nauce i działalności naukowo-artystycznej poprzez przyznawanie stypendiów z funduszu 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w formie:  

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów;  

 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane 

ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie; 

 Stypendium artystyczne (fundator prywatny) – od 2018 r.; 
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 Stypendium Fundacji Wspierania Młodzieży Wiejskiej; 

 

 Stypendium Sapere Auso (do 2018 r.). 

 

Motywujący jest także sposób weryfikacji efektów uczenia się – w konfrontacji 

z kolegami (podczas otwartych, publicznych egzaminów), studenci starają się osiągnąć 

wyższą ocenę swoich umiejętności.  

 

8.5  Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia…  

Studenci uzyskują informację o stypendiach ze strony internetowej Akademii oraz 

z informacji przekazywanych mailowo (Dział Nauczania), wywieszanych w gablocie 

informacyjnej oraz od pedagogów. 

 

8.6 Sposoby rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów 

oraz jego skuteczności 

 

Studenci we wszystkich sprawach mogą zwrócić się do właściwego prodziekana, 

dyrektora instytutu lub dziekana. Są one rozpatrywane (patrz pkt 3.7) i w większości 

przypadków załatwiane pozytywnie, np. prośby o przydział do konkretnych pedagogów lub 

zmianę pedagoga/grupy w trakcie studiów). 

Sprawy dyscyplinarne normuje Statut Uczelni. W ostatnich latach nie było zdarzeń 

wymagających udziału Komisji  Dyscyplinarnej.  

 

 

8.7 Zakres poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej studentów… 

 

System obsługi studentów ograniczony jest do jednej osoby pracującej w dziekanacie 

(„przypisanej” do Kierunku
62

) i służącej studentom wszelką życzliwą i kompetentną pomocą. 

 

 

8.8 Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, 

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy…  

 

Studenci przechodzą obowiązkowe szkolenie BHP na początku każdego roku 

akademickiego. W Uczelni kierujemy się zasadami humanizmu, równouprawnienia,  

tolerancji i poszanowania dla cudzych poglądów (por. tekst ślubowania nowoprzyjętych 

studentów).  W ostatnich latach nie odnotowano przypadków  łamania tych zasad. 
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 Pani mgr Dorota Odorowicz jest absolwentem naszego kierunku, a tym samym zna doskonale jego specyfikę. 
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8.9 Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

 

Jedynym przedstawicielem reprezentującym interesy studentów jest Samorząd 

Studencki. Prezydium reprezentują 3 osoby
63

 . Samorząd Studencki jest odpowiedzialny za 

organizację życia akademickiego na macierzystej uczelni, wspiera większość inicjatyw 

studenckich a także jest koordynatorem części kulturalnej przy Krakowskich Juwenaliach. 

Działa w oparciu o Regulamin Samorządu Studenckiego. Studenci zasiadają w organach 

kolegialnych Instytutu i Wydziału. Są zapraszani na spotkania katedr. Mają liczący się głos 

w sprawach związanych z oceną procesu kształcenia, oceny kadry. Wnioskują o zmiany 

w kształcie planów studiów i organizacji toku studiów. Wspomagają działania przy 

stanowiskach Uczelni w sprawach dotyczących aktów prawnych związanych 

ze środowiskiem Kierunku
64

. 

 

 

8.10 Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia 

oraz motywowania studentów… 

 

Ocena systemu wsparcia i motywacji studentów i osób, które mogłyby wspierać proces 

kształcenia odbywa się na zasadzie systemu oceny jakości kształcenia; zgodnie z procedurą 

opisaną w pkt 10.1, 10.3, 10.5. 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

 

9.1  Zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup 

odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów… 

 

Informacje odnośnie Kierunku znajdują się na stronie internetowej Akademii. 

Dodatkowo co rok, w marcu, organizowany jest w uczelni Dzień Otwarty dla kandydatów, 

podczas którego kandydaci mogą hospitować zajęcia i konsultować swoje umiejętności. 

Organizowane są również spotkania z młodzieżą szkolną – potencjalnymi kandydatami 

w ich macierzystych szkołach, również poza Krakowem.  

Dodatkowo, podczas praktyk studenckich w szkołach muzycznych II stopnia, udzielane są 

informacje na bieżąco. Młodzież szkół muzycznych II stopnia wraz ze studentami kierunku 

bierze udział we wspólnych koncertach, co skutkuje chęcią podjęcia studiów na Kierunku. 

Informacje przekazują również sami studenci i absolwenci, zwłaszcza poprzez media 

społecznościowe. 

                                                 
63

 W roku akademickim 2018/19 funkcję Przewodniczącego pełni Jakub Kołodziej, a zastępcami 

Przewodniczącego są Julia Kukuczka oraz Joanna Stolarska. W prezydium są studenci Kierunku. 
64

 np. ostatnio – podczas konsultacji projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, […] z 2017 r. 
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Wszelkie informacje do studentów przesyłane są mailowo - bezpośrednio lub przez system 

NESOS. Dotyczą one organizacji zajęć dydaktycznych, a także wydarzeń artystyczno- 

edukacyjno – naukowych,  organizowanych festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, 

wykładów etc. w uczelni i w innych uczelniach lub instytucjach kultury. Dotyczą również 

propozycji zatrudnienia.  

Informacje przekazywane są również przez Samorząd Studencki, z wykorzystaniem portali 

społecznościowych. Istnieje również strona FACEBOOK-owa Akademii, a studenci 

organizują własne grupy Facebookowe (np. chór). 

Władze Kierunku na bieżąco dokonują przeglądu i aktualizacji danych 

 

 

9.2 Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji…  

 

Zakres oceny publicznego dostępu do informacji odbywa się na zasadach objętych 

strukturą zarządzania jakością (pkt 10.1). W procesie uczestniczą wszystkie organa kolegialne 

i osoby funkcyjne. Dyskusje w gronie Rady Instytutu i Wydziału (w których zasiadają 

przedstawiciele studentów i doktorantów) prowadzą do wypracowania rozwiązań 

przekazywanych do wiadomości władz administracyjnych (Kanclerz-w przypadku potrzeby 

rozwiązań systemowych) lub bezpośrednio do osoby zajmującej się wprowadzaniem danych 

i korekt na stronach internetowych Uczelni. 

Dostęp do informacji związanych z działalnością artystyczną (afisze, reklama 

w mediach) wciąż stanowi przedmiot dyskusji i poszukiwania rozwiązań
65

. Dotychczasowe 

sygnały płynące do władz Uczelni nie przynoszą zadowalających rozwiązań. 

Wszelkie działania związane z omawianą problematyką prowadzone są na bieżąco, 

w sposób ciągły. 
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 Protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26.11.2018; pkt 3. 



45 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

10.1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego 

nad kierunkiem studiów… 

 

Strukturę funkcjonowania systemu zarządzania jakością na Wydziale przedstawia załącznik 

graficzny.  

 

 
 

 

Struktura Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (z podziałem na 

2 Instytuty) ułatwia działania związane z nadzorem, organizacją oraz kontrolą jakości 

kształcenia na poszczególnych jego kierunkach. Działalność artystyczna, naukowa 

i dydaktyczna prowadzona w Instytutach oddziałuje wzajemnie obszarami 

charakterystycznymi dla ich specyfiki, przyczyniając się do naturalnej stymulacji w sferze 

teorii muzyki, pedagogiki, dyrygentury oraz kompozycji.  

W zakresie kompetencji osób funkcyjnych i administracji pracujących w Instytucie 

Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki leży dbałość o prawidłowy przebieg 

wszelkich działań z tokiem nauczania włącznie. 

 Nadzór merytoryczny – Dyrektor Instytutu (posiadający co najmniej stopień dr hab.) oraz 

Kierownicy Katedr 

 Nadzór organizacyjny – Prodziekan (wybrany spośród nauczycieli pracujących 

w Instytucie) oraz Kierownicy Katedr 
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 Nadzór administracyjny – obsługa administracyjna kierunku 

 

Dyrektor Instytutu wraz z Prodziekanem wspomagają się wzajemnie w swoich działaniach 

 

 
 

Konkretne sposoby działania osób nadzorujących prawidłowy przebieg studiów opisują 

kolejne punkty rozdziału. 

 

 

10.2.  Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

 

Na wniosek Komisji ds. Dydaktyki z maja 2017 r., programy studiów na kierunkach 

prowadzonych w Akademii Muzycznej w Krakowie zostały zweryfikowane pod kątem 

kompatybilności z ogólnouczelnianym systemem  obsługi studentów Akademii Muzycznej w 

Krakowie - NESOS. Oparte zostały na jednolitym układzie 3 grup przedmiotów:  

 Przedmioty obowiązkowe: 

- kierunkowe (charakterystyczne dla danego kierunku lub specjalności) 

- ogólne (wspólne dla całej uczelni lub kierunku, w przypadku występowania specjalności) 

 Przedmioty wybieralne: obowiązkowo wybierane z grupy przedmiotów (np. wybór 

j.obcego) 

 Przedmioty fakultatywne: dowolnie wybierane na zasadzie indywidualnych preferencji  

 

Dwie ostatnie grupy pozwalają studentom na dokonywanie wyboru przedmiotów (min. 30% 

pkt ECTS zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 28 września 2018r. w sprawie 

studiów). 

 

Zatwierdzanie nowych programów studiów przebiega zgodnie z procedurą ustaloną od 

2005 roku i obejmuje: 
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Etap wstępny   

ZADANIE FORMA REALIZACJA 

konsultacje z nauczycielami 
akademickimi  

walne zebranie, spotkania w ramach 
Katedr, dyskusje Rady Instytutu 

sondaż potrzebnych zmian 
w istniejących siatkach wynikających 

z dotychczasowej realizacji 
programów poszczególnych 

przedmiotów i realizowanych efektów 
nauczania – obecnie 

konsultacje ze środowiskiem 
studenckim  

zebrania z przedstawicielami 
samorządu studenckiego oraz 
zainteresowanymi studentami, 

spotkania w ramach Kół naukowych, 
Rady Instytutu 

opinie środowiska studenckiego 
związane z oceną istniejących 

przedmiotów i ich oczekiwań (treści 
programowe, efekty nauczania – 

obecnie) 

konsultacje ze środowiskiem 
instytucji i osób 

współpracujących z Akademią na 
kierunku  

zebrania środowisk opiniotwórczych, 
ankieta, rozmowy indywidualne 

zebrania i spotkania  z dyrektorami 
szkół, sondaże, ankiety w środowisku 

szkolnym i instytucji kultury 

Tworzenie planów   

ZADANIE FORMA REALIZACJA 

Tworzenie projektu planów 
studiów 

spotkania Grupy Roboczej powołanej 

przez Prodziekana/Dyrektora 
Instytutu 

przygotowanie nowych planów 
studiów na podstawie otrzymanych 
danych (przepisy prawne, efekty 

nauczania, uwagi) 

Konsultacje projektu   

ZADANIE FORMA REALIZACJA 

Konsultacje z nauczycielami 
akademickimi oraz studentami  

upublicznienie projektu – gablota 
Instytutu, poczta elektroniczna 

możliwość wnoszenia uwag i korekt 
podczas spotkań lub drogą 

elektroniczną 

Dyskusja nad poprawkami  

Rada Instytutu, spotkania 
z przedstawicielami Grupy Roboczej, 
Prodziekanem, Dyrektorem Instytutu, 
w środowisku Katedr, Rady Instytutu 

Przyjęcie lub odrzucenie 
proponowanych korekt w drodze 

dyskusji. Przygotowanie projektu do 
zatwierdzenia 

Przyjęcie dokumentu   

Opiniowanie nowych planów studiów przez Radę Instytutu i Samorząd studencki 

Wprowadzenie planów studiów uchwałą Rady Wydziału 

 

 

 

10.3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu 

studiów… 
 

Coroczna kontrola planów studiów (na zasadzie korekty) nie podlega w/w procedurze 

i opiera się na zasadach bieżącego monitoringu realizacji toku nauczania. Wiąże się z kontrolą 

napływających do Dyrektora Instytutu informacji. 

Informacje wewnętrzne: 

Głównym ogniwem weryfikującym program i efekty nauczania są egzaminy i kolokwia 

zaliczeniowe; semestralne, roczne oraz dyplomowe. Odbywają się one często w formie 
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publicznych prezentacji: lekcji, występów, projektów artystycznych. W komisjach 

egzaminacyjnych oprócz nauczycieli akademickich zasiadają Kierownicy Katedr oraz 

Dyrektor Instytutu, Prodziekan, a w przypadku dyplomów Dziekan, Prorektorzy, Rektor. 

Ocena osiągnięć wymaganych efektów nauczania stanowi podstawę analizy prawidłowości 

doboru przedmiotu, wymiaru godzin, wartości punktów ECTS itp., a także osoby 

prowadzącej zajęcia. Ewentualne  problemy, wnioski dotyczące modyfikacji realizacji 

konkretnych efektów nauczania czy przedmiotów zbierane są przez Dyrektora Instytutu. 

Wszelkie, bieżące uwagi dotyczące planów studiów mogą także przekazywać studenci 

podczas regularnych dyżurów Prodziekana oraz Dyrektora Instytutu lub bezpośrednio, 

podczas rozmów z nauczycielami przedmiotów. Środowisko Instytutu jest szczególnie 

wyczulone na wszelkie sygnały związane z przebiegiem studiów. 

 

Informacje zewnętrzne: 

Systematyczna kontrola aktów prawnych stanowi kolejny element dbałości organów 

funkcyjnych i administracyjnych na naszym kierunku. Jeśli zmiany wynikające z zapisów 

wykraczają poza drobne korekty planów studiów, wymuszają rozpoczęcia prac nad nowymi 

planami studiów – procedura zgodnie z pkt.2 

Kontakt ze środowiskiem absolwentów leży w trosce każdego nauczyciela akademickiego 

prowadzącego główne przedmioty kierunkowe - dyrygenckie oraz pedagogiczne. Relacja 

mistrz-uczeń prowokuje i powoduje systematyczny kontakt z absolwentami. Szczególnymi 

momentami spotkań ze środowiskiem absolwentów są liczne koncerty, sesje, warsztaty na 

które są oni systematycznie zapraszani i z tych zaproszeń korzystają. Absolwenci ocenianego 

kierunku są podstawowym źródłem informacji i stanowią naturalny pomost między Uczelnią 

a Pracodawcą. Ich uwagi oraz sygnały niejednokrotnie przyczyniały się do weryfikacji 

przyjętych założeń związanych z kształtem planów studiów. 

Kontakt ze środowiskiem pracodawców (dyrektorów szkół, przedszkoli, instytucji 

kultury, przedstawicieli władz) utrzymywany jest głównie podczas spotkań z władzami lub 

przedstawicielami Instytutu, Wydziału. Realizacja praktyk nauczycielskich w głównych 

szkołach muzycznych i wybranych ogólnokształcących, organizacja koncertów, czy 

warsztatów w instytucjach kultury powoduje ciągły kontakt z ich władzami i systematyczne 

rozmowy dotyczące oczekiwań i rozwiązań związanych z przygotowaniem dyplomantów 

kierunku. 

Tak zebrane informacje Dyrektor Instytutu poddaje do rozważenia w środowisku 

właściwej dla grupy przedmiotów Katedrze i Radzie Instytutu. W przypadku akceptacji zmian 

przez członków Rady Instytutu (w tym przedstawicieli środowiska studentów), projekt 

zmiany w planach studiów trafia pod (najpóźniej majowe) obrady Rady Wydziału. 

 

Obok korekt dokonywanych w planach studiów w gronie członków Katedr i Rady 

Instytutu odbywa się coroczna ocena minionego roku akademickiego oraz wytyczenie planów 

na nadchodzący rok; zarówno organizacyjnych jak i repertuarowych. W planach uwzględnia 

się możliwości i dyspozycyjność interesariuszy zewnętrznych oraz inicjatywy studenckie 

i sugestie nauczycieli prowadzących przedmioty kierunkowe. Spotkanie takie odbywa się 

ostatniego dnia egzaminów wstępnych.  
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10.4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego 

kierunku… 
 

Oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów na kierunku Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dokonuje w formie: 

- okresowych ustnych, pisemnych i praktycznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności 

(kolokwia, egzaminy, prezentacje artystyczne, konspekty, pisemne prace kontrolne; 

szczegóły – pkt 10.3);  

- formułowanie wniosków i wytycznych w toku wnikliwej dyskusji na forum komisji 

egzaminacyjnych, grup pedagogów prowadzących przedmiot (grupę przedmiotów), 

zespołów przedmiotowych, Katedr, Rady Instytutu i Wydziału.  

 

Podczas kolokwiów i egzaminów oprócz oceny efektów nauczania, ocenia się poziom 

klasy/grupy/rocznika, a także działania pedagogów. Szczegóły i wnioski wypracowane 

w drodze dyskusji są przekazywane kierownikom jednostek organizacyjnych, a przez nich – 

poszczególnym pracownikom.  

 

Realizację efektów nauczania zamykającą poszczególne etapy kształcenia weryfikują 

egzaminy dyplomowe. Ich kształt i wymagania określone są w Regulaminie studiów oraz 

Zasadach przeprowadzania egzaminów dyplomowych…
66

. 

 

Egzaminy dyplomowe mają formę otwartą (publiczny koncert, lekcja dyplomowa 

w szkole) i podlegają rejestracji video. Pisemne prace dyplomowe (licencjackie 

i magisterskie) ocenione przez recenzentów, po przejściu kontroli antyplagiatowej (od 

2019) i procedury obrony przechowywane są w Dziekanacie oraz Archiwum Akademii. Prace 

pisemne dyplomowe stanowią element kształcenia teoretycznego i przygotowują (wraz z całą 

nabytą wiedzą artystyczno-pedagogiczną) do możliwości podjęcia studiów III stopnia, 

a w dalszej konsekwencji – do pracy naukowej. 

Praktyczna forma egzaminów dyplomowych prezentuje absolwenta w środowisku 

jego przyszłej pracy zawodowej/artystycznej: prowadzenie chóru, orkiestry, lekcji w szkole 

muzycznej i ogólnokształcącej, prezentacja interpretacji ruchowej, umiejętności improwizacji. 

Efekty nauczania zostały dobrane w ten sposób, aby maksymalnie zbliżyć środowisko 

działania podczas realizacji planów studiów do środowiska pracy. Sprzyjają temu zajęcia 

w formie praktycznej oraz rozbudowany system praktyk nauczycielskich i artystycznych.  

Do wysokiego poziomu realizacji efektów nauczania przyczynia się fakt, że często studenci 

poszczególnych specjalności już podczas studiów podejmują pracę lub (w wypadku 

dyrygentów) zobligowani są do występu ze „swoim” zespołem.  

Wszelkie opisane wyżej działania wpisują się także w system doskonalenia planów 

studiów i zostały szczegółowo opisane w punkcie 10.3. 
 

                                                 
66

 Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej  - Załącznik do Uchwały Nr 75 Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej 

Akademii Muzycznej w Krakowie z dn. 10 lipca 2018 r. 
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10.5. Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, […] i interesariuszy 

zewnętrznych … 

 

Nauczyciele akademiccy, studenci oraz personel administracyjny utrzymują stały 

kontakt:  

- w perspektywie węższej: z władzami i Radą Instytutu prowadzącego kierunek Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

- w perspektywie szerszej: ze społecznością całego Wydziału, w tym władzami i radą 

jednostki.  

  

Oprócz zasad, metod i procedur opisanych w punktach 1-4 rozdziału istotnym elementem 

systemu kontroli i doskonalenia jakości kształcenia są egzaminy wstępne. Analiza wyników 

rekrutacji daje podstawę do rozmów z dyrektorami szkół niższych szczebli w sytuacjach 

problemowych i daje bieżący ogląd poziomu kształcenia oraz problemów szkolnictwa. 

Wnioski wykorzystywane są w procedurze doskonalenia planów studiów – pkt.10.3. 

Jak zostało opisane wyżej, plany studiów są uzależnione od współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi. Koncerty, praktyki, podejmowane przedsięwzięcia artystyczne i naukowe 

odbywają się w ścisłej współpracy z wieloma placówkami szkolnymi, instytucjami kultury 

i władzami (także poza granicami kraju – Ukraina, Białoruś). Ich wpływ na doskonalenie 

programów opisuje pkt 10.3.  
 

 

10.6. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia… 

 

Zewnętrzną kontrolę nad prawidłowością i poziomem kształcenia na Kierunku sprawują 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia 

jakości Kształcenia (Zarządzenie nr 34 Rektora AM w Krakowie). Zespoły te zapoznają się ze 

sprawozdaniami jednostek niższego szczebla i dokonują oceny jakości kształcenia. Wszelkie 

uwagi są analizowane na forum Rady Instytutu oraz Rady Wydziału i jeśli tego wymagają, 

poddane procedurze wdrożeniowej (konsultacje w gronie katedr, studentów). 

 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

Wybrane działania związane z podnoszeniem jakości kształcenia na Kierunku 

podejmowane w ostatnich latach, w ramach opisanych w Rozdziale 10 procedur (zał. 10) 

Wysoki poziom jakości kształcenia oraz wysokie kwalifikacje zespołu nauczycieli 

akademickich umożliwiły wzięcie udziału w konkursie Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18. W wyniku postępowania przedłożony 

projekt: Nowy model kształcenia nauczycieli muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie na 

kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uzyskał najwyższą ocenę 

w rankingu 28 uczelni polskich zakwalifikowanych w programie
67

.  
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https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POWER/03.01...PKN_18/zal._nr_6_Lista_rankigowa_pozytywna_PKN.pdf 

[24.03.2019] 

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POWER/03.01...PKN_18/zal._nr_6_Lista_rankigowa_pozytywna_PKN.pdf
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji z uwzględnieniem szczegółowych 

kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n
ik

i 
w

ew
n
ęt
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n

e 

Mocne strony 

1. nacisk na praktyczną stronę kształcenia – 

praktyki pedagogiczne i artystyczne; 

2. dobra współpraca z instytucjami kultury i 

szkołami; 

3. nowy program kształcenia – pilotaż – 

wygrany konkurs grantowy; 

4. doświadczona kadra i wypracowana własna 

koncepcja wychowania muzycznego 

ugruntowana w kilkupokoleniowej tradycji;  

5. wysoki potencjał naukowy otwarty na 

studentów (kat. naukowa A+);  

Słabe strony 

1. słaba infrastruktura uczelni – ciasny budynek; 

2. trudności wynikające ze zmiany ustawy – 

konieczność stworzenia nowych form współpracy 

wewnątrz uczelni (finansowanie, praca działu 

nauczania itd.);  

3. słabo wydolna, anachroniczna w strukturze i 

działaniu administracja 

 

C
zy
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n
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w
n
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n
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Szanse 

1. zapotrzebowanie na nauczycieli rytmiki; 

2. wzrost liczby szkół muzycznych 

niepublicznych – potencjalne miejsca pracy;  

3. brak muzycznie wykwalifikowanej kadry do 

szkolnictwa ogólnokształcącego – potencjalne 

miejsca pracy. 

4. szanse na nową, nowoczesną siedzibę 

Uczelni stwarzającą komfortowe warunki oraz 

nowe perspektywy rozwoju. 

 

 

 

 

 

Zagrożenia 

1. niestabilność  ram prawnych odnośnie kwalifikacji  

nauczycieli – brak pewności zatrudnienia dla 

absolwentów; 

2. muzyka nie jest postrzegana jako istotny przedmiot 

w szkołach ogólnokształcących – nie zatrudnia się 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

3. ciągłe, zbyt częste zmiany w aktach prawnych dot. 

artystycznego szkolnictwa wyższego (MNiSW, 

MKiDN) nie pozwalają na wypracowanie stabilnego 

modelu kształcenia (na przestrzeni choćby 2 cyklów). 

4. Stosowana w Uczelni polityka zatrudniania 

pracowników na stosunkowo niskich stanowiskach 

może spowodować odpływ wartościowej kadry 

badawczo-dydaktycznej 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 
 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 


