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AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

DLA KIERUNKU STUDIÓW KOMPOZYCJA I TERIA MUZYKI 

W SPECJALNOŚCI RYTMIKA W EDUKACJI I PROFILAKTYCE ZDROWIA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

 

Kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność Rytmika w edukacji i profilaktyce 

zdrowia, należy do obszaru kształcenia w dziedzinie sztuki, dyscyplina artystyczna: sztuki 

muzyczne (dyscyplina wiodąca). 

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 

P7S – 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 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: ZNA I ROZUMIE 

1) w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

W7S_WG Zakres i głębia-kompletność 

perspektywy poznawczej  
i zależności 

problematykę dotyczącą stylów muzycznych, gatunków i 

form 

7WG_1 

 zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania 

improwizacji w działaniach: ruchowych, głosowych i 

fortepianowych 

7WG_2 

 proces tworzenia spójnych i dostosowanych do 

aktualnych potrzeb prac artystycznych oraz artystyczno-

dydaktycznych 

7WG_3 

2) w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

P7S_WG 

 

 

 

 sposoby i możliwości korzystania z materiałów 

źródłowych w stopniu pogłębionym 

7WG_4 

 problematykę dotyczącą integrowania teoretycznych i 

praktycznych elementów studiów 

7WG_5 

 zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania rytmiki 

w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych 

7WG_6 

 problematykę prowadzenia badań teoretyczno-

naukowych związanych ze specjalnością 

7WG_7 

 zagadnienia dotyczące literatury muzycznej potrzebnej 

do wyrażania własnych koncepcji artystycznych lub 

tworzenia programów terapeutycznych 

7WG_8 
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 główne nurty współczesnej twórczości muzycznej w 

kręgu muzyki popularnej 

7WG_9 

 znaczenie i rolę improwizacji w procesie tworzenia oraz 

w rozwijaniu twórczej osobowości 

7WG_10 

 współczesne techniki kompozytorskie 7WG_11 
 w sposób pogłębiony materiał muzyczny potrzebny do 

realizacji zadań z zakresu improwizacji fortepianowej 

7WG_12 

 symbole stosowane w harmonii jazzowej 7WG_13 

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) 

D.W9.  podstawowe psychologiczne mechanizmy 

funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie; 

7WG_14 

D.W14  zasady promocji zdrowia, jej zadania i główne kierunki 

działania, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości 

roli elementów zdrowego stylu życia; 

7WG_15 

B.W23  mechanizm starzenia się organizmu (opcjonalnie) 7WG_16 

UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI 

1) w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

P7S_UW Wykorzystanie wiedzy - 

rozwiązywane problemy  

i wykonywane zadania 

dzięki rozwiniętej osobowości artystycznej w twórczy 

sposób realizować własne, oryginalne koncepcje i 

projekty 

7UW_1 

 interpretować relacje zachodzące pomiędzy elementami 

dzieła muzycznego i przenosić je na ruch (tworząc 

interpretacje ruchowe utworów muzycznych 

zróżnicowane pod względem stylistycznym i formalnym) 

7UW_2 

 zastosować poznane techniki kompozytorskie w praktyce  7UW_3 

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

P7S_UW 

 

 

 na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych 

z nimi tradycjach wykonawczych konstruować i 

realizować spójne i właściwe z punktu widzenia sztuki 

wykonawczej programy artystyczne lub 

muzykoterapeutyczne. 

7UW_4 

 pełnić wiodącą rolę w zespołach 7UW_5 
 współpracować w ramach projektów 

interdyscyplinarnych 

7UW_6 

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

P7S_UW 

 

 

 kształtować muzykę w zadaniach improwizacji 

fortepianowej na bazie utworów skomponowanych oraz 

w improwizacji swobodnej  

7UW_7 

 tworzyć i komponować ruch także z zastosowaniem 

elementów improwizacji 

7UW_8 

4) w zakresie umiejętności warsztatowych 

P7S_UW 

 

Wykorzystanie wiedzy- 

rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania 

rozwijać nabyte umiejętności w zakresie tworzenia, 

realizowania i wyrażania własnych koncepcji 

artystycznych 

7UW_9 

 akompaniować do tańca 7UW_10 
 ilustrować na fortepianie zagadnienia metrorytmiczne 7UW_11 
 w sposób biegły czytać i zapamiętywać tekst nutowy 7UW_12 

P7S_UU 

 

Uczenie się- planowanie 
własnego rozwoju  

i rozwoju innych osób 

prawidłowo zaplanować i zorganizować badania 

naukowe 

7UU_1 

 zaplanować i zorganizować rozwój własnych 

kompetencji zawodowych 

7UU_2 

5) w zakresie umiejętności werbalnych 

P7S_UK 

 

 

Komunikowanie się- 
odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem 

obcym 

jasno formułować polecenia podczas zadań zespołowych 7UK_11 

 tworzyć prezentacje pisemne i ustne zarówno z zakresu 

studiów jak i problematyki dotyczącej sztuki  

7UK_2 

 posługiwać się fachową terminologią muzyczną w języku 

obcym 

7UK_3 
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 wypowiadać się w kwestii dotyczącej zastosowania 

rytmiki w pracy z osobami w różnym wieku 

7UK_4 

 opisać w sposób logiczny i prawidłowy pod względem 

merytorycznym przebieg ćwiczenia z zakresu 

metrorytmiki 

7UK_5 

 nazwać w prawidłowy sposób zaobserwowane zjawiska 

muzyczne zwłaszcza z zakresu metrorytmiki 

7UK_6 

6) w zakresie umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

P7S_UK 

 

 

 na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach I stopnia 

zapanować nad objawami stresu nawiązując kontakt z 

publicznością 

7UK_7 

 dostosować przygotowany repertuar artystyczny do 

warunków scenicznych 

7UK_8 

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) 

C.U6  oceniać zagrożenia środowiskowe i posługiwać się 

podstawowymi metodami pozwalającymi na wykrycie 

obecności czynników szkodliwych (w kontekście 

psychologicznym) 

7UK_9 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW DO 

1) w zakresie niezależności 

P7S_KK 

 

 

Oceny – krytyczne podejście samooceny i do budowania konstruktywnej krytyki w 

obrębie prowadzonych działań 

7KK_1 

 

 

 

definiowania wniosków i przemyśleń dotyczących 

tematów artystycznych, pedagogicznych, społecznych i 

kulturowych 

7KK_2 

 oceny skuteczności stosowanych metod pracy z grupą i 

ich modyfikacji 

7KK_3 

P7S_KR Rola zawodowa – 

niezależność i rozwój etosu 
samodzielnej organizacji pracy własnej 7KR_1 

 realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o 

intuicję, ekspresję i wyobraźnię 

7KR_2 

 dokonywania wyboru indywidualnego profilu kształcenia 7KR_3 

 gromadzenia, wybierania, analizowania i interpretowania 

informacji 
7KR_4 

2) w zakresie uwarunkowań psychologicznych 

P7S_KK  

 

efektywnego, twórczego i samodzielnego myślenia w 

celu rozwiązywania problemów 

7KK_4 

 

 

świadomego kontrolowania swoich emocji i zachowań 7KK_5 

 zastosowania mechanizmów psychologicznych 

wspomagających wykonywaną pracę zawodową 

7KK_6 

 podejmowania wyzwań zawodowych związanych z 

populacją osób starszych 

7KK_7 

3) w zakresie komunikacji społecznej  

P7S_KO 

 

Odpowiedzialność- 

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego/  

umiejętnego komunikowania się w obrębie własnego 

środowiska i społeczności prezentując w przystępnej 

formie skomplikowane zadania i zagadnienia także z 

zastosowaniem technologii informacyjnej  

7KO_1 

 współpracy i organizacji procesu realizacji zespołowych 

programów artystycznych 

7KO_2 

 posługiwania się fachową terminologią muzyczną 

i terapeutyczną 

7KO_3 

 zastosowania w praktyce wiedzy dotyczącej możliwości 

ochrony i zakresów udostępniania swojej i cudzej 

własności intelektualnej 

7KO_4 

Rola zawodowa – 

niezależność i rozwój etosu 
zaprezentowania własnej działalności w sposób 

świadomy i profesjonalny 

7KO_5 

P7S_KR  prowadzenia merytorycznej dyskusji na tematy związane 

ze współczesnymi zjawiskami w muzyce 

7KR_5 

 


