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UCHWAŁA Nr 27/2021 

Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie: przyjęcia efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na 

Wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej oraz Wydziale 

Wykonawstwa Instrumentalnego obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022 

 

 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 25 ust. 1 pkt j Statutu 

Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi  z dnia 24 lutego 2021 roku Senat 

Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się efekty uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązujące 

od roku akademickiego  2021/2022 na Wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji 

i Produkcji Muzycznej oraz Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego zgodne 

z załącznikiem do niniejszej uchwały i poniższym wykazem: 

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego - opis kierunkowych efektów uczenia dla: 

 Kierunku studiów Instrumentalistyka studia pierwszego stopnia 

 Kierunku studiów Instrumentalistyka studia drugiego stopnia 

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej - opis 

kierunkowych efektów uczenia dla: 

 Kierunku studiów Dyrygentura  

- specjalność dyrygentura symfoniczna studia pierwszego stopnia 

- specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa studia drugiego stopnia 

- specjalność dyrygentura chóralna studia pierwszego stopnia 

- specjalność dyrygentura chóralna studia drugiego stopnia  

 Kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia 

pierwszego stopnia 

 Kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

- specjalność edukacja i animacja muzyczna studia drugiego stopnia 

 Kierunku studiów Kompozycja i teoria muzyki  
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- specjalność kompozycja studia pierwszego stopnia 

- specjalność kompozycja studia drugiego stopnia 

- specjalność kompozycja muzyki filmowej studia pierwszego stopnia 

- specjalność kompozycja muzyki filmowej studia drugiego stopnia 

- specjalność rytm ika studia pierwszego stopnia 

- specjalność rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia studia drugiego stopnia 

- specjalność teoria muzyki studia pierwszego stopnia 

- specjalność teoria muzyki studia drugiego stopnia 

 Kierunku studiów Muzykoterapia studia pierwszego stopnia 

 Kierunku studiów Muzykoterapia studia drugiego stopnia 

 Kierunku studiów Muzyka w mediach i produkcja muzyczna  

- specjalność muzyka w mediach studia pierwszego stopnia 

- specjalność muzyka w mediach studia drugiego stopnia 

- specjalność realizacja dźwięku muzycznej studia pierwszego stopnia 

- specjalność realizacja dźwięku studia drugiego stopnia 

- specjalność zarządzanie produkcją muzyczną studia pierwszego stopnia 

- specjalność zarządzanie produkcją muzyczną studia drugiego stopnia 

oraz 

 międzywydziałowych przedmiotów fakultatywnych (ogólnych, humanistycznych i 

społecznych) i przedmiotów międzywydziałowych (obowiązkowych) – dla studiów 

pierwszego i drugiego stopnia. 

 

2. Efekty uczenia się obowiązują od pierwszego roku studiów. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   Przewodnicząca Obrad Senatu 

                

                                           R E K T O R 

 

                                                                                 dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM 

   

Za zgodność: 

Protokolant  

 

Dagmara Sierocka 


