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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 SPECJALNOŚCI RYTMIKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

 

Kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność Rytmika, należy do obszaru kształcenia w dziedzinie 

sztuki, dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne. 

Dyscyplina: sztuki muzyczne jest dyscypliną wiodącą. Efekty uczenia się odwołują się także do dyscypliny 

Nauki medyczne (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu). 

 
Objaśnienia oznaczeń: 

dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne 

P6S – 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 

dyscyplina: nauki medyczne 
AW – kategoria efektów uczenia się w zakresie wiedzy w naukach morfologicznych (zawód lekarza) 

AU – kategoria efektów uczenia się w zakresie umiejętności w naukach morfologicznych (zawód lekarza) 

 
 

Kod składnika 

opisu 

Kategoria 

opisowa-aspekty  

o podstawowym 

znaczeniu 
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Kod efektu 

uczenia się 

dla kierunku/ 

specjalności 

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

1) w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

P6S_WG Zakres i głębia-

kompletność perspektywy 
poznawczej  i zależności 

sposoby poszukiwania i komponowania ruchu na potrzeby 

tworzenia interpretacji ruchowych utworów muzycznych oraz 

realizacji innych działań scenicznych 

6WG_1 

 różne organizacje materiału muzycznego oraz możliwości 

zastosowania go w zadaniach improwizacji fortepianowej 

6WG_2 

 sposoby zastosowania muzyki jako elementu stymulującego różne 

formy improwizacji 

6WG_3 

2) w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

P6S_WG 

 

 sposoby docierania do materiałów źródłowych, ich wyboru oraz 

analizy stosownie do realizowanych celów 

6WG_4 

 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w muzyce  6WG_5 
 literaturę muzyczną, style i gatunki muzyczne 6WG_6 
 marketingowe, finansowe i prawne aspekty zawodu muzyka 6WG_7 
 elementy dzieła muzycznego oraz ich wzajemne relacje  6WG_8 
 wzory budowy formalnej utworów  6WG_9 

 literaturę dotyczącą metod i systemów pedagogicznych zarówno 

w aspekcie historycznym jak i współczesnych kierunków rozwoju 

6WG_10 

 zasady harmonii klasycznej oraz procesy harmoniczne 

zachodzące w systemie dur-moll 

6WG_11 

 środki warsztatowe muzyki XX wieku 6WG_12 

 funkcje i rolę rekwizytu w działaniach scenicznych 6WG_13 



2 

 

Dyscyplina: Nauki medyczne (zawód lekarza) 
na podstawie: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku (Dz. Ustaw poz. 1574) 

A.W2.  zna i rozumie budowę ciała ludzkiego w podejściu 

topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, 

brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ 

kostno- -stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ 

oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, 

układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna); 

6WG_14 

UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI 

1) w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

P6S_UW Wykorzystanie wiedzy- 

rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania 

spostrzegać i realizować w ruchu związki zachodzące pomiędzy 

ruchem fizycznym i elementami dzieła muzycznego 

6UW_1 

 realizować repertuar pianistyczny zgodnie z kanonem 

stylistycznym, historycznym i estetycznym 

6UW_2 

2) w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki muzyczne) 

P6S_UW 

 

 

 tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne (w tym 

tworzyć interpretacje ruchowe utworów muzycznych) oraz 

dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażania 

6UW_3 

 współpracować z innymi artystami w ramach wspólnych 

projektów 

6UW_4 

 czerpać inspiracje z różnych form pracy zespołowej 6UW_5 

3) w zakresie umiejętności kreacji artystycznej 

P6S_UW  realizować zadania w sposób twórczy  6UW_6 

 świadomie korzystać z intuicji i wyobraźni w celu poszukiwania 

indywidualnych rozwiązań artystycznych 

6UW_7 

 wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych kryteriów 

stylistycznych realizowanych utworów 

6UW_8 

4) w zakresie umiejętności improwizacyjnych (sztuki muzyczne, sztuki filmowe i teatralne) 

P6S_UW  w kreatywny sposób poszukiwać środków ruchowych  6UW_9 

 tworzyć muzykę w sposób umożliwiający odejście od zapisu 

tekstu nutowego (w tym ilustrować zagadnienia metrorytmiczne) 

6UW_10 

5) w zakresie umiejętności warsztatowych 

P6S_UW 

 

Wykorzystanie wiedzy-

rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania/ 

Uczenie się- planowanie 

własnego rozwoju  
i rozwoju innych osób 

biegle czytać tekst nutowy oraz odtworzyć zapamiętany fragment 

muzyczny 

6UW_11 

 dokonać analizy słuchowej utworu 6UW_12 
 operować ciałem w sposób świadomy, wydajny i bezpieczny 6UW_13 

 słuchowo rozpoznawać materiał muzyczny, zapamiętywać go i 

operować nim 
6UW_14 

 zastosować w praktyce podstawowe elementy techniki 

dyrygenckiej  

6UW_15 

 zastosować w improwizacji i kompozycji zrealizowane w ramach 

programu studiów techniki ruchowe 

6UW_16 

 posługiwać się słuchem muzycznym w sposób kreatywny 6UW_17 
 prezentować w grze na fortepianie zdobyty warsztat techniczny i 

wyrazowy 

6UW_18 

P6S_UU 

 

 efektywnie ćwiczyć w sposób pozwalające na ciągły 

indywidualny rozwój 

6UU_1 

6) w zakresie umiejętności werbalnych 

P6S_UK 

 

 

Komunikowanie się- 

odbieranie  
i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym 

posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin i dyscyplin 

artystycznych, właściwych dla specjalności 

6UK_1 

 samodzielnie zaplanować i przygotować ustną i pisemną 

wypowiedź na temat zastosowania muzyki w celach związanych z 

działalnością artystyczną lub profilaktyczną 

6UK_2 

 w stopniu wyczerpującym wypowiadać się na temat 6UK_3 
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interpretowania i odtwarzania muzyki 

7) w zakresie publicznych prezentacji 

P6S_UK  wykazać się praktyczną znajomością formy zachowań 

związanych z występami publicznymi 

6UK_4 

 adaptować działania w różnych warunkach prezentacji publicznej 6UK_5  

Dyscyplina: Nauki medyczne (zawód lekarza) 
na podstawie: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku (Dz. Ustaw poz. 1574) 

A.U5.  posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem 

anatomicznym 

6UK_6 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW DO 

1) w zakresie niezależności 

P6S_KR Rola zawodowa – 
niezależność 

 i rozwój etosu 

podejmowania samodzielnych prac oraz zbierania, 

selekcjonowania i analizowania informacji potrzebnych do ich 

realizacji 

6KR_1 

 świadomego i profesjonalnego organizowania  własnej 

działalności oraz pracy zespołu podczas realizacji wspólnych 

projektów i zadań 

6KR_2 

 ciągłego rozwoju własnego i rozwoju kompetencji zawodowych 6KR_3 

2) w zakresie uwarunkowań psychologicznych 

P6S_KK Oceny – krytyczne 

podejście 
adaptowania się do nowych okoliczności, które mogą wystąpić 

podczas wykonywania pracy zawodowej 

6KK_1 

 efektywnego wykorzystania wyobraźni, twórczej postawy i 

samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów 

6KK_2 

 świadomego kontrolowania swoich emocji i zachowań oraz 

stosowania skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem 

6KK_3 

 samooceny i konstruktywnej krytyki działań własnych i wobec 

działań innych 

6KK_4 

 definiowania własnych sądów na tematy społeczne, kulturowe i 

etyczne w kontekście własnej pracy artystycznej 

6KK_5 

3) w zakresie komunikacji społecznej 

P6S_KO 

 

Odpowiedzialność- 

wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na 

rzecz interesu 

publicznego/ Rola 
zawodowa – niezależność 

i rozwój etosu 

stosowania właściwej terminologii z zakresu muzyki podejmując 

refleksje na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów 

związanych z własną pracą 

6KO_1 

 umiejętnego i efektywnego komunikowania się w obrębie 

swojego środowiska prezentując zadania w przystępnej formie 

oraz inicjując działania z zastosowaniem technologii 

informacyjnych 

6KO_2 

 współpracy podczas realizacji działań  zespołowych, 

projektowych 

6KO_3 

P6S_KR  zastosowania w praktyce przepisów prawa autorskiego 6KR_4 
 


