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AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU STUDIÓW KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI 

W ZAKRESIE KOMPOZYCJI MUZYKI FILMOWEJ 

STUDIA DRUGIEGO  STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

Kierunek Kompozycja i teoria muzyki, zakres Kompozycja muzyki filmowej należy do obszaru 

kształcenia w dziedzinie sztuki, dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne 

 

Kod 

składnika 

opisu 

 

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI, POZIOM 7 

Kod efektu uczenia 

się  dla kierunku 

/zakresu 

 

Wiedza: zna i rozumie 

 

1) w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

P7S_WG specyfikę współpracy kompozytora z autorem filmu – reżyserem, 

niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w 

zakresie pracy nad dziełem filmowym 

7WG_1 

etapy pracy nad dziełem  filmowym, a także etapy pracy nad 

kompozycją muzyki filmowej oraz opracowania muzycznego i 

dźwiękowego filmu   

7WG_2 

specyfikę relacji dźwięków z obrazem, zwłaszcza w zakresie muzyki 

filmowej 

7WG_3 

2) w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

P7S_WG kontekst historyczny i kulturowy sztuki muzycznej, a także jej 

związki z innymi dziedzinami współczesnego życia, w tym z 

funkcjonowaniem muzyki w mediach 

7WG_4 

współczesne tendencje stylistyczne i warsztatowe z zakresu 

kompozycji muzycznej, umożliwiające swobodę i niezależność 

wypowiedzi artystycznej 

7WG_5 

zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań 

artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy 

o współczesnych technikach kompozytorskich  

7WG_6 

zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań 

artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy 

o dawnych technikach kompozytorskich i związanych z nimi 

tradycjach twórczych i odtwórczych 

7WG_7 

trendy rozwojowe i główne nurty współczesnej twórczości 

muzycznej, zarówno z kręgu muzyki „akademickiej”, elektronicznej, 

jak i jazzowej, etnicznej i pop 

7WG_8 

problematykę związaną z nowymi technologiami komputerowymi 

umożliwiającymi wszechstronną działalność kompozytorską w studiu 

nagraniowym (zastosowanie systemu MIDI, projekty multimedialne, 

tworzenie muzyki orkiestrowej z wykorzystaniem technologii 

komputerowej) 

7WG_9 

 

wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami 

kierunku studiów 

7WG_10 

 

współczesną twórczość muzyczną i jej kulturowe i społeczne 

konteksty 

7WG_11 
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terminologię muzyczną w języku obcym 7WG_12 

gatunki i style filmowe, a także historię muzyki filmowej 7WG_13 

piśmiennictwo dotyczące kierunku studiów, zarówno w aspekcie 

historii dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także 

Internetu i e-learningu) 

7WG_14 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego, a także 

posiada szeroką wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i 

prawnych aspektów zawodu artysty kompozytora filmowego 

7WG_15 

 

Umiejętności: potrafi 

 

1) w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

P7S_UW wykorzystywać osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i 

wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych 

7UW_1 

posłużyć się obiegowym katalogiem środków warsztatowych, ale 

także wzbogacać je i rozwijać dla stworzenia rozwiązań oryginalnych 

i nowatorskich 

7UW_2 

2) w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

P7S_UW 

 

dokonywać analizy i formułować opinie dotyczące zakresu 

stosowania oraz funkcji muzyki a także szeroko pojętej przestrzeni 

dźwiękowej w filmie   

7UW_3 

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)  

7UO_1 

współdziałać z innymi muzykami (teoretykami, kompozytorami, 

wykonawcami) lub artystami reprezentującymi inne dziedziny 

sztuki (aktor, reżyser) 

7UO_2 

docenić wagę teorii i metod odmiennych od stosowanych przezeń 

we własnej działalności, jest otwarty na inne sposoby interpretacji 

dzieła muzycznego 

7UO_3 

5) w zakresie umiejętności warsztatowych 

P7S_UW 

P7S_UU 

korzystać z umiejętności warsztatu kompozytorskiego w stopniu 

niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych 

7UW_4 

7UU_1 

stosować efektywne techniki doskonalenia umiejętności, 

umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę 

7UW_5 

7UU_2 

tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne tradycyjne 

zespoły wykonawcze (z orkiestrą symfoniczną rozbudowaną o środki 

wokalne włącznie) 

7UW_6 

tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne nowoczesne 

zespoły wykonawcze (nietypowe instrumenty i zespoły, 

instrumentarium oraz środki elektroniczne) 

7UW_7 

tworzyć kompozycje muzyczne utrzymane w różnych (dawnych i 

współczesnych) technikach kompozytorskich 

7UW_8 

komponować i rejestrować rozbudowane formy muzyczne (muzyka 

do filmu) 

7UW_9 

świadomie operować instrumentarium elektronicznym i programami 

komputerowymi przy realizacji własnych projektów artystycznych 

7UW_10 

skomponować utwór w konwencji zgodnej z założeniami autora 

dzieła filmowego 

7UW_11 
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przygotować wstępne propozycje ścieżki dźwiękowej, w tym 

muzycznej - do filmu, zarówno na etapie scenariusza jak i wersji 

montażowej dzieła filmowego 

7UW_12 

4) w zakresie umiejętności werbalnych 

P7S_UK 

 

precyzyjnie i klarownie wypowiadać się w formie słownej i pisemnej (także 

w formie prezentacji multimedialnej) na tematy dotyczące muzyki, kultury 

i sztuki, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych 

7UK_1 

docierać do wiarygodnych źródeł informacji (książki, nagrania, 

materiały nutowe, Internet), analizować je i interpretować we 

właściwy sposób  

7UK_2 

samodzielnie zaplanować, przygotować i napisać pracę naukową 

spełniającą kryteria pracy magisterskiej 
7UK_3 

posługiwać się biegle fachową terminologią muzyczną i pedagogiczną w 

języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

7UK_4 

profesjonalnie komunikować się z pozostałymi uczestnikami procesu 

tworzeni filmu  

7UK_5 

posługiwać się pojęciami dramaturgicznymi dotyczących filmu 7UK_6 

6) w zakresie umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

P7S_UK 

 

w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień 

związanych z prezentacjami promującymi film 

7UK_7 

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do 

 

1) w zakresie niezależności 

P7S_KK 

 

krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz  konstruktywnej 

krytyki  w stosunku do działań innych osób 

7KK_1 

P7S_KR 

 

samodzielnego planowania i realizowania kariery kompozytorskiej 

zarówno pod względem artystycznym(rozwój, samokształcenie) jak 

i organizacyjnym (reklama, nawiązywanie kontaktów, współpraca z 

mediami) 

7KR_1 

2) w zakresie uwarunkowań psychologicznych 

P7S_KK efektywnego wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów 

psychologicznych wspomagających podejmowane działania 

7KK_2 

3) w zakresie komunikacji społecznej 

P7S_KO 

P7S_KR 

wypełnienia roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej 7KO_1 

7KR_2 

podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych 

aspektów związanych z własną pracą i jej etosem 

7KR_3 

efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie 

oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – 

z zastosowaniem technologii informacyjnych 

7KR_4 

przestrzegania zasad etyki zawodowej, poszanowania cudzej własności 

intelektualnej i artystycznej 

7KR_5 

 

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 
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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. 


