
 
 

UCHWAŁA Nr 25/2017 
SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych  
w Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

 

Działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie przyjętego uchwałą 

Senatu nr 24/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., z późn. zm. oraz art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Senat Akademii 

Muzycznej w Krakowie postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

Uchwala się efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunków studiów 
prowadzonych w Akademii Muzycznej w Krakowie określone w załącznikach do niniejszej 
uchwały: 

 
Załącznik nr 1 – kierunek: kompozycja i teoria muzyki; pierwszy stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 2 – kierunek: kompozycja i teoria muzyki; drugi stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 3 – kierunek: dyrygentura; pierwszy stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 4 – kierunek: dyrygentura; drugi stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 5 – kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; pierwszy stopień; 
profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 6 – kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; drugi stopień; profil 
ogólnoakademicki  
 
Załącznik nr 7 – kierunek: muzyka kościelna; pierwszy stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 8 – kierunek: muzyka kościelna; drugi stopień; profil ogólnoakademicki  
 
Załącznik nr 9 – kierunek: instrumentalistyka; pierwszy  stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 10 – kierunek: instrumentalistyka; drugi stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 11– kierunek: wokalistyka; pierwszy stopień; profil ogólnoakademicki 
 
Załącznik nr 12 – kierunek: wokalistyka; drugi stopień; profil ogólnoakademicki 

 

§ 2 

1. Traci moc Uchwała Senatu Nr 13/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia  

od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów 

prowadzonych w Akademii Muzycznej w Krakowie.  



2. Treść uchwały wraz z załącznikami publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Akademii Muzycznej w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Uchwały Senatu/2017.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

           R e k t o r 
 
 
 

        prof. dr hab. Stanisław Krawczyński  


