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AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W ZAKRESIE SZTUKI 

DLA KIERUNKU STUDIÓW DYRYGENTURA 

SPECJALNOŚĆ DYRYGENTURA CHÓRALNA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

Kierunek Dyrygentura specjalność Dyrygentura chóralna należy do obszaru kształcenia w zakresie 

sztuki (dziedzina sztuki muzyczne) 

 
Kod składnika opisu Profil ogólnoakademicki, poziom 7 Kod efektu uczenia się 

dla 

kierunku/specjalności 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

 

1) w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

P7S_WG w stopniu dogłębnym repertuar chóralny i oratoryjny oraz 

związane z nim tradycje wykonawcze 

7WG_1 

P7S_WG problematykę analizy elementów dzieła muzycznego i 

muzycznych wzorcach formalnych w procesie tworzenia własnej 

koncepcji artystycznej 

7WG_2 

2) w zakresie rozumienia kontekstu dziedzin sztuki 

P7S_WG 

 

kontekst historyczno-kulturowy muzyki i jej związków z innymi 

dziedzinami kultury i sztuki 

7WG_3 

P7S_WG w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu dyrygentury oraz 

związanego z nimi piśmiennictwa  

7WG_4 

P7S_WG w stopniu pogłębionym metody pracy z różnymi rodzajami 

chórów i zespołów orkiestrowych 

7WG_5 

P7S_WG 

 

wzajemne relacje pomiędzy wiedzą teoretyczną dotyczącą 

dyrygowania i pedagogiki muzycznej a praktycznymi 

działaniami artystycznymi i edukacyjnymi 

7WG_6 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

 

1) w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

P7S_UW samodzielnie interpretować i wykonywać utwory muzyczne w 

oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje, zgodnie z 

wymaganiami stylistycznymi  

7UW_1 

P7S_UW realizować i wyrażać własne koncepcje  artystyczne na bazie 

posiadanej wysoko rozwiniętej osobowości artystycznej 

7UW_2 

2) w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

P7S_UW 

 

budować i poszerzać repertuar dyrygencki 7UW_3 

P7S_UW tworzyć spójne i właściwe z punktu widzenia sztuki wykonawczej 

programy koncertów, wykorzystując wiedzę o stylach muzycznych 

i tradycjach wykonawczych 

7UW_4 

3) w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

4) w zakresie umiejętności pracy w zespole 

P7S_UO 

 

kreować i realizować projekty artystyczne (często w powiązaniu z 

innymi dyscyplinami) oraz podejmować wiodącą rolę w różnego 

typu zespołach  

7UO_1 

5) w zakresie umiejętności warsztatowych 
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P7S_UW 

 

samodzielnie zaplanować pracę chóru lub zespołu wykonawców 

dzieła oratoryjnego w celu przygotowania utworów muzycznych 

do publicznej prezentacji 

7UW_5 

P7S_UU sprawnie odczytać i opanować pamięciowo partytury utworów 

muzycznych przeznaczone na różne zespoły, ze świadomym 

zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej 

7UU_1 

P7S_UU 

 

dogłębnie analizować rolę elementów dzieła muzycznego 

opracowywanych utworów 

7UU_2 

P7S_UW 

 

słuchowo rozpoznać i określić styl muzyczny, epokę, formę, 

instrumenty oraz kompozytora utworu 

7UW_6 

P7S_UW 

 

aranżować utwory na zespoły o zróżnicowanych składach oraz 

sporządzić ich partyturę 

7UW_7 

6) w zakresie umiejętności werbalnych 

P7S_UK 

 

wyczerpująco wypowiadać się w formie słownej i pisemnej (także 

w formie prezentacji multimedialnej) na tematy dotyczące muzyki, 

kultury i sztuki 

7UK_1 

P7S_UK 

 

samodzielnie zaplanować, przygotować i napisać pracę naukową 

spełniającą kryteria pracy magisterskiej 

7UK_2 

P7S_UK 

 

posługiwać się biegle fachową terminologią muzyczną i 

pedagogiczną w języku obcym, zgodnie z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

7UK_3 

7) w zakresie umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

P7S_UK 

 

jako dyrygent, poprowadzić próbę i koncert chóru oraz zespołu 

wykonawców dzieła oratoryjnego   

7UK_4 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

 

1) w zakresie niezależności 

P7S_KK krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz 

poddawania ocenie przedsięwzięć z zakresu różnych dziedzin 

działalności artystycznej  

7KK_1 

P7S_KR samodzielnej działalności artystycznej, stosując zintegrowaną 

wiedzę w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych 

7KR_1 

P7S_KR inicjowania działań artystycznych w zakresie szeroko pojętej 

kultury (podejmowanie projektów o charakterze 

interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z 

przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki)  

7KR_2 

P7S_KR w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczenia 

różnorodnym działaniom zespołowym jako dyrygent  

7KR_3 

2) w zakresie uwarunkowań psychologicznych 

P7S_KK świadomego planowania swojej ścieżki kariery zawodowej, 

wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie studiów 

7KK_2 

P7S_KK świadomego stosowania technik pozwalających panować nad 

objawami stresu 

7KK_3 

3) w zakresie komunikacji społecznej 

P7S_KR prowadzenia negocjacji i koordynowania właściwej organizacji 

przedsięwzięć artystycznych  

7KR_4 

P7S_KO 

 

funkcjonowania w społeczeństwie, realizując własne projekty 

artystyczne oraz dostosowania się do wymagań współczesnego 

rynku pracy 

7KO_1 

P7S_KO 

 

na bazie posiadanej wiedzy i doświadczeń, poszanowania 

i ochrony własności intelektualnej oraz artystycznej 

7KO_2 
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Objaśnienia oznaczeń z lewej strony tabeli (zgodne z charakterystyką drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji): 

P7S (przed podkreślnikiem) – poziom 7 dla studiów drugiego stopnia w zakresie sztuki 

WG - kategoria wiedzy - zakres i  głębia/ kompletność perspektywy poznawczej  i zależności 

UW – kategoria umiejętności i wykorzystania wiedzy 

UO – kategoria umiejętności pracy w zespole 

UU – kategoria umiejętności uczenia się 

UK – kategoria umiejętności komunikowania się 

KR – kategoria kompetencji odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 

KK – kategoria kompetencji krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

KO – kategoria kompetencji odpowiedzialnego wypełnienia zobowiązań społecznych 

 

Objaśnienia oznaczeń z prawej strony tabeli: 

7WG_1 – w kategorii wiedzy (zakres i  głębia/ kompletność perspektywy poznawczej i zależności) 

kolejny numer efektu  kształcenia przyjętego w AM w Łodzi dla kierunku/specjalności 

7UW_1 – w kategorii umiejętności i wykorzystania wiedzy kolejny numer efektu  kształcenia 

przyjętego w AM w Łodzi dla kierunku/specjalności 

7UO_1 – w kategorii umiejętności pracy w zespole kolejny numer efektu  kształcenia przyjętego         

w AM w Łodzi dla kierunku/specjalności 

Itd. 

 

 


