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AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU STUDIÓW MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA 

SPECJALNOŚĆ MUZYKA W MEDIACH 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

Kierunek Muzyka w mediach i produkcja muzyczna, specjalność Muzyka w mediach należy do 

obszaru kształcenia w dziedzinie sztuki, dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne 

 
Kod 

składnika 

opisu 

Kategoria opisowa 

– aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

 

Profil ogólnoakademicki, poziom 7 

Kod efektu 

uczenia się  

dla kierunku / 

specjalności 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

 

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

P7S_WG 

 

Zakres i głębia - 

kompletność 

perspektywy 

poznawczej 

i zależności 

zasady techniczne i estetyczne niezbędne do formułowania 

i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie pracy nad 

dziełem muzycznym, jego wykonaniem i publikacją  

7WG_1 

istotę i specyfikę obecności muzyki w przestrzeni medialnej 

oraz związane z tym zagadnienia artystyczne i organizacyjne 

7WG_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, oraz 

samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający 

kierunkowi studiów i specjalności  

7WG_3 

wzorce, tradycje oraz tendencje stylistyczne, warsztatowe 

i estetyczne, umożliwiające swobodę i niezależność 

wypowiedzi na temat twórczości muzycznej w rozmaitych jej 

aspektach i typach  

7WG_4 

trendy rozwojowe i główne nurty twórczości muzycznej, 

zarówno z kręgu muzyki klasycznej, jak i popularnej oraz 

opcjonalnie – etnicznej 

7WG_5 

zasady tworzenia dzieł muzycznych, w tym twórczości 

scenicznej związanej z muzyką, oraz znaczenia autorskich 

działań artystycznych na podstawie wiedzy o stylach 

muzycznych i związanych z nimi tradycji twórczych i 

odtwórczych  

7WG_6 

nowoczesne technologie multimedialne stosowane w muzyce  7WG_7 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej 7WG_8 

specyfikę gatunków dziennikarskich stosowanych w prasie, 

radiu, telewizji i internecie oraz narzędzia krytyki muzycznej 

7WG_9 

w pogłębionym stopniu teorię oraz zaawansowaną 

metodologię i terminologię z zakresu nauk o sztuce 

(w specjalności muzycznej) oraz praktyczne zastosowania 

wiedzy o muzyce i mediach w działalności kulturalnej i 

medialnej  

7WG_10 

w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji 

muzycznych oraz systemów dystrybucji i rozpowszechniania 

muzyki w rozmaitych mediach, a także cechy i potrzeby ich 

7WG_11 
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odbiorców 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

 

w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

P7S_UW 

 

 

 

Wykorzystanie 

wiedzy - 

rozwiązywane 

problemy  

i wykonywane 

zadania 

podejmować samodzielnie decyzje dotyczące realizacji prac 

związanych z muzyką w mediach oraz projektować efekty 

działań w aspekcie estetycznym i społecznym 

7UW_1 

 

w zakresie umiejętności warsztatowych 

P7S_UW 

P7S_UU 

P7S_UO 

 

Wykorzystanie 

wiedzy - 

rozwiązywane 

problemy  

i wykonywane 

zadania / Uczenie się 

- planowanie 

własnego rozwoju 

i rozwoju innych osób 
 

korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu 

niezbędnym do realizacji własnych projektów 

7UW_2 

 

formułować i analizować problemy badawcze dotyczące 

muzyki w mediach w różnych okresach historycznych 

i kontekstach społecznych, dobierać metody i narzędzia ich 

rozwiązywania, syntezować różne idee i punkty widzenia z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o sztuce  

7UW_3 

 

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych 

utworów muzycznych z zastosowaniem oryginalnej metody 

oceniania ich znaczenia i oddziaływania w procesie 

historyczno-kulturowym 

7UW_4 

 

wypowiadać się profesjonalnie i kompetentnie w mowie i 

piśmie na tematy związane z muzyką 

7UW_5 

wykorzystywać wzorce umożliwiające swobodę i 

niezależność wypowiedzi 

7UW_6 

 

tworzyć materiały informacyjne i reklamowe dostosowane do 

realizowanych projektów 

7UW_7 

 

stosować efektywne techniki ćwiczenia posiadanych 

umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez 

samodzielną pracę 

7UU_1 

pracować nad ciągłym rozwojem osobistym oraz 

kompetencjami zawodowymi  

7UU_2 

samodzielnie organizować pracę własną i zespołową 

w ramach wspólnych projektów i kompleksowych działań 

artystycznych i organizacyjnych 

7UO_1 

w zakresie umiejętności werbalnych 

P7S_UK 

 

Komunikowanie się - 

odbieranie 

i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym 

przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia 

ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z 

muzyką w mediach, z wykorzystaniem różnorodnych ujęć 

teoretycznych  

7UK_1 

wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku 

studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

7UK_2 

w zakresie umiejętności publicznych prezentacji 

P7S_UK 

 

 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych 

wystąpień związanych z prezentacjami muzycznymi, 

wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu 

z publicznością  

7UK_3 

wypowiadać się publicznie w sposób zgodny z fizjologią 

głosu i poprawny w zakresie językowym  

7UK_4 

prezentować różnorodne opinie i dyskutować w ramach 

debaty poświęconej kulturze muzycznej oraz moderować ją 

7UK_5 

 

 



3 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

 

w zakresie niezależności 

P7S_KR Rola zawodowa – 

niezależność 

 i rozwój etosu 

świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczeń 

w różnorodnych formach aktywności zawodowej oraz 

dostosowywania się do rynku pracy  

7KR_1 

poszukiwania nowych źródeł wiedzy i zasięgania opinii 

ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów 

poznawczych i praktycznych 

7KR_2 

w zakresie uwarunkowań psychologicznych 

P7S_KK Oceny – krytyczne 

podejście 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy, prowadzonych badań i 

działań medialnych 

7KK_1 

konstruktywnej krytyki w zakresie oceny odbieranych treści 

i działań innych osób 

7KK_2 

umiejętnego uzasadniania formułowanych sądów i opinii 7KK_3 

efektywnego wykorzystywania mechanizmów 

psychologicznych użytecznych w podejmowanej aktywności 

zawodowej 

7KK_4 

 

świadomego kontrolowania swoich emocji i zachowań w 

sytuacjach stresowych w trakcie wystąpień publicznych 

7KK_5 

 

w zakresie komunikacji społecznej 

P7S_KO 

P7S_KR 

Odpowiedzialność - 

wypełnianie 

zobowiązań 

społecznych i 

działanie na rzecz 

interesu publicznego/ 

Rola zawodowa – 

niezależność 

 i rozwój etosu  

odpowiedzialnego i kreatywnego podejścia do obowiązków 

zawodowych pełnionych w mediach i instytucjach kultury  

7KO_1 

inicjowania i upowszechniania działań artystycznych 

organizowanych na rzecz środowiska społecznego  

7KO_2 

 

poszanowania i ochrony własności intelektualnej  7KO_3 

podjęcia 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, również z zastosowaniem 

technologii informacyjnych  

7KR_4 

 

Objaśnienia oznaczeń: 

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

WG – kategoria wiedzy, zakresu i głębi (kompletność perspektywy poznawczej i zależności) 

UW – kategoria umiejętności wykorzystania wiedzy (rozwiązywane problemy i wykonywane zadania) 

UU – kategoria umiejętności uczenia się (planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób) 

UK – kategoria umiejętności komunikowania się (odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 

wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym) 

KR – kategoria kompetencji społecznych pełnienia roli zawodowej (niezależność i rozwój etosu) 

KK – kategoria kompetencji społecznych oceny (krytyczne podejście) 

KO – kategoria kompetencji społecznych odpowiedzialności (wypełnianie zobowiązań społecznych i 

działanie na rzecz inter esu publicznego 

 

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. 

 

 


