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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 REALIZACJA DŹWIĘKU 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

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

obszaru kształcenia w dziedzinie sztuki, dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne 

 
Kod 

składnika 

opisu 

Kategoria opisowa -

aspekty 

o podstawowym 

znaczeniu 

 

Profil ogólnoakademicki, poziom 6 

Kod efektu 

uczenia się 

dla kierunku / 

specjalności 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

 

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

P6S_WG Zakres i głębia - 

kompletność 

perspektywy 

poznawczej 

i zależności 

podstawowe zasady dotyczące realizacji prac 

artystycznych związanych z obecnością muzyki oraz 

zasady dotyczące umiejętności warsztatowych 

pokrewnych kierunków muzycznych (kompozycja i teoria 

muzyki, instrumentalistyka, wokalistyka) 

6WG_1 

zagadnienia z zakresu elektroakustyki, akustyki 

i elektroniki z uwzględnieniem podstaw matematyczno-

fizycznych 

6WG_2 

nowe technologie w zakresie rejestracji dźwięku 6WG_3 

zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie środków 

technicznych służących realizacji dźwięku w projektach 

artystycznych 

6WG_4 

specyfikę metod pracy na planie filmowym 6WG_5 

w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

P6S_WG 

 

 zagadnienia  związane z wiedzą o muzyce: elementami 

dzieła muzycznego, podstawowymi wzorcami budowy 

formalnej utworów i stylami w muzyce 

6WG_6 

style w muzyce oraz związane z nimi tradycje 

wykonawcze 

6WG_7 

zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu 

instrumentoznawstwa 

6WG_8 

powiązania wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki i 

sztuki w realizacjach artystycznych 

6WG_9 

nowe technologie i ich wykorzystanie w realizacji 

dźwięku 

6WG_10 

narzędzia i funkcje programów do edycji dźwięku w celu 

tworzenia dzieła artystycznego  

6WG_11 

podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i 

marketingu 

6WG_12 

tendencje rozwojowe z zakresu historii fonografii – 

opcjonalnie 

6WG_13 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

 

w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 
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P6S_UW 

 

Wykorzystanie wiedzy 

- rozwiązywane 

problemy  

i wykonywane zadania 

przeprowadzać własne koncepcje artystyczne w zakresie 

realizacji nagrań muzycznych  

6UW_1 

w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

P6S_UW 

 

 słuchowo rozpoznać materiał muzyczny (wraz z jego 

aspektami strukturalnymi) i operować nim 

6UW_2 

wykonywać oraz w podstawowym zakresie interpretować 

utwory reprezentujące różne style muzyczne 

6UW_3 

opracować koncepcję nagrań i przygotowania ich 

produkcji 

6UW_4 

używać środków technicznych do realizacji nagrań 6UW_5 

używać środków technicznych do stworzenia właściwego 

brzmienia dzieła artystycznego 

6UW_6 

podejmować kreatywne i samodzielne decyzje podczas 

tworzenia i realizacji nagrań muzycznych 

6UW_7 

zrealizować nagłośnienie koncertów muzyki klasycznej, 

rozrywkowej i elektroakustycznej 

6UW_8 

udźwiękowić etiudę filmową  6UW_9 

w zakresie umiejętności improwizacyjnych 

P6S_UW 

 

Wykorzystanie wiedzy- 

rozwiązywane 

problemy 

i wykonywane zadania/ 

Uczenie się- 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju 

innych osób 

proponować alternatywne rozwiązania realizacji dźwięku 

spełniające wymogi spektaklu lub nagrania, w sytuacjach 

awaryjnych lub przy niedoborach sprzętu 

6UW_10 

 

w zakresie umiejętności warsztatowych 

P6S_UW 

P6S_UU 

P6S_UO  

Wykorzystanie wiedzy 

- rozwiązywane 

problemy 

i wykonywane zadania 

/ Uczenie się - 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju 

innych osób 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności do 

rozwiązywania problemów, poprzez analizę informacji 

i właściwy dobór metod i narzędzi 

6UW_11 

 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój 

osobisty i zawodowy 

6UU_1 

 

planować i organizować pracę własną 6UO_1 

planować i organizować pracę zespołową w ramach 

realizowanych projektów, ze szczególnym 

uwzględnieniem sesji nagraniowych, projektów 

nagłośnieniowych oraz filmowych 

6UO_2 

w zakresie umiejętności werbalnych 

P6S_UK 

 

Komunikowanie się- 

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w środowisku 

naukowym 

i posługiwanie się 

językiem obcym 

przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, 

dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z 

realizacją dźwięku, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł oraz właściwie 

je przedstawić 

6UK_1 

wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie 

muzyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

6UK_2 

komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii 6UK_3 

w zakresie umiejętności prezentacji publicznych 

P6S_UK 

 

 stosować formy zachowań zgodne z zasadami 

dotyczącymi wystąpień publicznych  

6UK_4 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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w zakresie niezależności 

P6S_KR Rola zawodowa – 

niezależność 

 i rozwój etosu 

samodzielnego podejmowania niezależnych prac, 

wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i 

interpretowania informacji 

6KR_1 

organizowania pracy własnej i zespołowej w ramach 

projektów artystycznych 

6KR_2 

myślenia w sposób racjonalny i przedsiębiorczy oraz 

samodzielnego podejmowania decyzji 

6KR_3 

planowania i konsekwentnego realizowania założonych 

celów 

6KR_4 

w zakresie uwarunkowań psychologicznych 

P6S_KK Oceny – krytyczne 

podejście 
efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, zdolności 

twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie 

rozwiązywania problemów 

6KK_1 

elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i 

zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania 

swoich emocji i zachowań w sytuacjach stresowych 

6KK_2 

samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do 

działań innych osób 

6KK_3 

w zakresie komunikacji społecznej 

P6S_KO 

P6S_KR 

Odpowiedzialność- 

wypełnianie 

zobowiązań 

społecznych i działanie 

na rzecz interesu 

publicznego/ Rola 

zawodowa – 

niezależność 

 i rozwój etosu  

sprawnego komunikowania się i inicjowania działań 

w społeczeństwie oraz prezentowania zadań w 

przystępnej formie, również z zastosowaniem technologii 

informacyjnych 

6KO_1 

 

myślenia w sposób racjonalny i przedsiębiorczy oraz 

samodzielnego podejmowania decyzji 

6KO_2 

 

zastosowania w praktyce przepisów prawa autorskiego 6KR_5 

przestrzegania zasad etyki zawodowej  6KR_6 

efektywnej współpracy podczas realizacji nagrań 

i projektów artystycznych 

6KR_7 

 
Objaśnienia oznaczeń: 

P6S (przed podkreślnikiem) – poziom 6 dla studiów pierwszego 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 interesu publicznego 

 

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 

Itd. 


