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AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W ZAKRESIE SZTUKI 

DLA KIERUNKU STUDIÓW KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI 

SPECJALNOŚĆ KOMPOZYCJA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

Kierunek Kompozycja i teoria muzyki specjalność Kompozycja należy do obszaru kształcenia 

w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne) 

 

Kod składnika 

opisu 

               Profil ogólnoakademicki, poziom 6 Kod efektu uczenia 

się dla 

kierunku/specjalności  

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

 

1) w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

P6S_WG repertuar fortepianowy w zakresie poziomu własnych 

umiejętności pianistycznych 

6WG_1 

podstawowy kanon dzieł polskiej muzyki współczesnej 6WG_2 

techniki gry na instrumentach oraz zasady łączenia ich brzmień 6WG_3 

w stopniu gruntownym problematykę gatunków, form 

muzycznych i przemian techniki kompozytorskiej 

6WG_4 

2) w zakresie rozumienia kontekstu dziedzin sztuki 

P6S_WG 

 

problematykę z zakresu historii muzyki od starożytności do 

współczesności, ma dobrą orientację w następstwie epok w 

historii muzyki, zna przedstawicieli i nurty estetyczne 

charakterystyczne dla danej epoki 

6WG_5 

zasady posługiwania się leksykonami, encyklopediami i 

czasopismami z zakresu wiedzy o muzyce, jej historii, 

literaturze i kompozytorach 

6WG_6 

problematykę kultury muzycznej, w stopniu ogólnym 

problematykę twórczości muzycznej w aspekcie historycznym, 

socjologicznym i psychologicznym 

6WG_7 

europejską i amerykańską twórczość kompozytorską XX wieku 

oraz jej związki z innymi dziedzinami sztuki – literaturą i 

plastyką 

6WG_8 

problematykę z zakresu najnowszej twórczości polskich 

kompozytorów (począwszy od 1945 roku) oraz głównych 

kierunków stylistycznych w niej występujących 

6WG_9 

problematykę różnorodności stylów muzycznych 6WG_10 

biografie najważniejszych kompozytorów, stylistykę ich dzieł, 

rozwoju instrumentów, instytucji muzycznych, tradycji 

wykonawczych 

6WG_11 

podstawowe techniki orkiestracji 6WG_12 

podstawowe techniki kompozytorskie 6WG_13 

podstawowe techniki polifoniczne  6WG_14 

problematykę harmoniki funkcyjnej oraz innych systemów 

harmonicznych (modalizm, dwunastodźwiękowość)  

6WG_15 
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podstawową terminologię dotyczącą muzyki w jej zasadniczych 

aspektach,  oraz źródła pochodzenia zasadniczych pojęć 

używanych w muzyce w języku polskim oraz włoskim 

6WG_16 

najnowsze technologie stosowane w muzyce  6WG_17 

akustyczne podstawy muzyki i terminologię dotyczącą 

fizykalnych parametrów dźwięku 

6WG_18 

finansowe, marketingowe i prawne aspekty zawodu 

kompozytora 

6WG_19 

problematykę ekonomiczną związaną z mechanizmami 

rynkowymi dotyczącymi muzyki 

6WG_20 

podstawy zarządzania kulturą 6WG_21 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

 

1) w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

P6S_UW tworzyć kompozycje muzyczne (także w różnych stylach)  6UW_1 

świadomie wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność i 

wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej 

6UW_2 

2) w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych  

P6S_UW 

 

tworzyć opracowania muzyki instrumentalnej i wokalnej (na 

różne składy) w różnych stylach muzycznych 

6UW_3 

grać na fortepianie na poziomie niezbędnym dla potrzeb 

poznania utworów oraz podejmowania procesu dydaktycznego 

przedmiotów teoretycznych 

6UW_4 

sporządzić orkiestrację utworów z uwzględnieniem stylowego 

wykorzystania grup orkiestrowych i instrumentów 

6UW_5 

tworzyć aranżacje, wyciągi oraz transkrypcje utworów innych 

kompozytorów 

6UW_6 

swobodnie stosować zasady harmoniki funkcyjnej w zakresie 

wykonywania na fortepianie (z przygotowaniem i a prima vista) 

prostych konstrukcji harmonicznych na postawie danego basu 

(realizacja basso continuo), sopranu lub zapisu funkcyjnego, a 

także progresji i modulacji 

6UW_7 

3) w zakresie umiejętności kreacji artystycznej 

P6S_UW zastosować podstawowe zasady analizy utworu dla potrzeb 

interpretacji własnych lub cudzych kompozycji 

6UW_8 

dyrygować w stopniu podstawowym 6UW_9 

umiejętnie wykorzystywać wiedzę o stylach muzycznych w 

procesie interpretacji różnorodnych utworów 

6UW_10 

4) w zakresie umiejętności pracy w zespole 

P6S_UO 

 

pracować w zespole w celu realizowania projektów 

artystycznych 

6UO_1 

5) w zakresie umiejętności warsztatowych 

P6S_UW 

 

samodzielnie doskonalić warsztat kompozytorski 6UW_11 

odpowiednio posługiwać się techniką i postawą, umożliwiając 

operowanie ciałem w sposób wydajny i bezpieczny (z punktu 

widzenia fizjologii) 

6UW_12 

prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu teorii muzyki 6UW_13 

określić cechy utworu należącego do danej fazy historii muzyki 6UW_14 

słuchowo rozpoznać dany styl muzyczny, formę, obsadę 

wykonawczą, kompozytora 

6UW_15 
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odtworzyć głosem, na piśmie lub na instrumencie zapamiętany 

fragment muzyczny 

6UW_16 

świadomie słyszeć materiał muzyczny, stosując w analizie 

słuchowej właściwą terminologię 

6UW_17 

posługiwać się wyobraźnią dźwiękową (harmoniczną i 

melodyczną) i pamięcią muzyczną 

6UW_18 

czytać partytury w różnych kluczach, różnych stylach i na różne 

obsady 

6UW_19 

odczytać partytury zapisane w sposób niekonwencjonalny 6UW_20 

P6S_UU słuchowo zapamiętywać materiał muzyczny 6UU_1 

biegle rozpoznawać struktury dźwiękowe (melodyczne, 

harmoniczne, rytmiczne) oraz zjawiska kolorystyczne 

6UU_2 

6) w zakresie umiejętności werbalnych 

P6S_UK 

 

dokonać samodzielnej werbalnej interpretacji utworu 

muzycznego 

6UK_1 

samodzielnie zanalizować formę utworu muzycznego przy 

zastosowaniu określonych metod 

6UK_2 

podjąć dyskusję (typu akademickiego) na tematy muzyczne: 

twórczości danego kompozytora, epoki, życia muzycznego 

6UK_3 

wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy związane z 

muzyką 

6UK_4 

używać języka profesjonalnego dyskursu o muzyce 6UK_5 

prawidłowo sporządzić przypisy, wykaz bibliograficzny, aneksy 6UK_6 

przetłumaczyć na język polski (i odwrotnie) obcojęzyczny  tekst 

dotyczący zagadnień muzycznych o średnim stopniu trudności 

6UK_7 

korzystać z obcojęzycznych prac dotyczących historii muzyki, 

rozumie obcojęzyczną terminologię muzyczną 

6UK_8 

7) umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

P6S_UK odpowiednio zachowywać się podczas występów publicznych 6UK_9 

radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami towarzyszącymi 

występom publicznym 

6UK_10 

uwzględniać specyficzne wymagania audytorium oraz inne 

okoliczności towarzyszące występom publicznym  

6UK_11 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

 

1) w zakresie niezależności 

P6S_UU 

 

ciągłego rozwoju osobistego oraz rozwoju kompetencji 

zawodowych i artystycznych 

6UU_3 

P6S_KR właściwej organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach 

realizacji wspólnych zadań i projektów 

6KR_1 

podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się 

przy tym gromadzeniem, analizowaniem i interpretowaniem 

elementów niezbędnych do podejmowania zadań  oraz 

kształtowaniem wewnętrznej motywacji i własnej organizacji 

pracy 

6KR_2 

umiejętnego planowania i konsekwentnego realizowania zadań 6KR_3 

P6S_UU bycia kreatywnym i niezależnym artystą 6UU_4 

P6S_KR dokonywania transferu umiejętności z zakresu różnych 

przedmiotów 

6KR_4 

2) w zakresie uwarunkowań psychologicznych 
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P6S_KK świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności i umie 

je wykorzystywać w sposób efektywny 

6KK_1 

adaptacji do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą 

występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub 

twórczej 

6KK_2 

efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej 

postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania 

problemów 

6KK_3 

świadomej kontroli swoich emocji i zachowań, potrafi 

przeciwdziałać lękom i stresom 

6KK_4 

3) w zakresie komunikacji społecznej 

P6S_KK krytycyzmu - niezależności sądów i opinii oraz umiejętnego ich 

uzasadniania 

6KK_5 

samooceny oraz konstruktywnej krytyki działań innych osób, 

podejmowanych na gruncie sztuki muzycznej oraz szeroko 

rozumianej kultury 

6KK_6 

P6S_KO 

 

wykorzystywania narzędzia komunikacji (języki obce, Internet, 

wypowiedź pisemna i ustna) dla wymiany opinii i informacji 

6KO_1 

współdziałania w grupie przy realizacji wspólnych projektów 6KO_2 

świadomej oceny wagi dziedzictwa historii muzyki w kulturze 6KO_3 

właściwego rozumienia specyfiki historii muzyki polskiej i 

postrzegania dziejów muzyki w kontekście sfery 

ogólnokulturowej 

6KO_4 

zastosowania wiedzy o  możliwości ochrony i zakresów 

udostępniania swojej oraz cudzej własności intelektualnej 

6KO_5 

stosowania zasad etyki zawodowej 6KO_6 

zastosowania przepisów prawa autorskiego związanych z takimi 

dziedzinami aktywności, jak organizacja koncertu, 

przekazywanie praw do własnej kompozycji, wykorzystywanie 

materiałów prawnie chronionych we własnej twórczości 

6KO_7 

 

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

Ramy Kwalifikacji): 

P6S (przed podkreślnikiem) – poziom 6 dla studiów pierwszego 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: 

6WG_1 – w kategorii wiedzy (zakres i  głębia/ kompletność perspektywy poznawczej i zależności) 

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

6UW_1 – w kategorii umiejętności i wykorzystania wiedzy kolejny numer efektu  kształcenia 

przyjętego w AM w Łodzi dla kierunku/specjalności 

6UO_1 – w kategorii umiejętności pracy w zespole kolejny numer efektu  kształcenia przyjętego         

w AM w Łodzi dla kierunku/specjalności 
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Itd. 

 

 


