
AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

DLA KIERUNKU STUDIÓW  

INSTRUMENTALISTYKA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:  
Kierunek Instrumentalistyka należy do obszaru  kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki 

muzyczne) 

 

Kod 
składnika 

opisu 

 
Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Instrumentalistyka 

absolwent: 
 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 

  
WIEDZA 

 

 w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego: 
 

P7S_WG posiada pogłębioną znajomość repertuaru w zakresie specjalności i 
związanych z nią tradycji wykonawczych 

7WG_1 

P7S_WG posiada szczegółową wiedzę dotyczącą literatury solowej i zespołowej 
oraz piśmiennictwa 

7WG_2 

P7S_WG zna sposoby pozyskiwania, analizowania i syntezy informacji z 

różnorodnych źródeł oraz prawidłowego ich interpretowania 
7WG_3 

 w zakresie zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej: 

P7S_WG posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i 
jej związków z innymi dziedzinami sztuki 

7WG_4 

P7S_WG posiada wiedzę umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi 
artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych wzorców kreacji 

artystycznej 

7WG_5 

P7S_WG 

P7S_WK 

posiada wiedzę dotyczącą ̨swobodnego korzystania z różnorodnych 
źródeł (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania 

archiwalne, itp.) 

7WG_6 
7WK_1 

P7S_WK 

P7S_WG 

posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność ́do 

integrowania nabytej wiedzy  z uwzględnieniem  trendów rozwojowych 

7WK_2 
7WG_7 

 
 

P7S_WG posiada gruntowną wiedzę dotyczącą ̨budowy instrumentów w swojej 
specjalności oraz ich  konserwacji. 

7WG_8 
 

P7S_WG zna prawne aspekty zawodu artysty, podstawowe pojęcia i zasady prawa 
autorskiego. 

7WG_9 
 

P7S_WG posiada umiejętność definiowania dylematów współczesnych kultur i 
społeczeństw 

7WG_10 
 



P7S_WG posiada wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych 
aspektów zawodu artysty danej specjalności. 

7WG_11 
 

 UMIEJĘTNOŚCI 

 w zakresie ekspresji muzycznej: 

P7S_UW posiada osobowość ́artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i 
wyrażanie własnych koncepcji artystycznych. 

7UW_1 

P7S_UW posiada umiejętność ́budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w 
zakresie swojej specjalności z możliwością specjalizacji w wybranym 

obszarze. 

7UW_2 

 w zakresie repertuaru: 

P7S_UW samodzielnie interpretuje i wykonuje w wysoce profesjonalny  sposób 
utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze inspiracje, zgodnie z 

wymaganiami stylistycznymi. 

7UW_3 

P7S_UW dysponuje środkami technicznymi, umożliwiającymi realizację własnych 
działań artystycznych . 

7UW_4 

 w zakresie umiejętności improwizacyjnych: 

P7S_UW posiada umiejętność ́swobodnego kształtowania muzyki w sposób 
umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego. 

7UW_5 

P7S_UW posiada umiejętność ́improwizowania na bazie wykonywanego utworu. 7UW_6 

P7S_UW posiada umiejętność swobodnej improwizacji. 7UW_7 

 w zakresie pracy w zespole: 

P7S_UO potrafi współdziałać z innymi artystami i podjąć wiodąca rolę w różnego 
typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także 

o charakterze multidyscyplinarnym. 

7UO_1 

 w zakresie umiejętności warsztatowych : 
P7S_UW 

P7S_UU 

potrafi utrzymać i poszerzać swoje zdolności do tworzenia, realizowania i 
wyrażania własnych koncepcji artystycznych. 

7UW_8 
7UU_1 

P7S_UU posiada umiejętność samodzielnego szybkiego odczytania tekstu 
muzycznego i opanowania utworów ze świadomym zastosowaniem 

różnych rodzajów pamięci muzycznej. 

7UU_2 

P7S_UU posiada umiejętność dogłębnego rozumienia elementów dzieła 
muzycznego oraz techniki gry. 

7UU_3 

P7S_UU posiada umiejętność obsługi sprzętu służącego do rejestrowania i edycji 
dźwięku i obrazu. 

7UU_4 

 w zakresie umiejętności werbalnych: 

P7S_UK posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie 
słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy 
dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i problematyki z obszaru 

sztuki. Wykazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania 
trafnych wniosków. 

7UK_1 

P7S_UK posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym  na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

7UK_2 

 w zakresie publicznej prezentacji: 

P7S_UK posiada umiejętność przygotowania do publicznych występów, w tym 7UK_3 



także świadomego stosowania technik pozwalających panować nad 
objawami stresu. 

P7S_UK w trakcie występu potrafi nawiązać kontakt z publicznością. 7UK_4 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 w aspekcie niezależności: 

P7S_KR posiada umiejętność samokształcenia i poszerzania swojej wiedzy przez 
całe życie, jak również organizowania procesu uczenia się innych osób. 

7KR_1 

P7S_UU 
P7S_KR 

jest zdolny do świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczeń  
w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych. 

7UU_5 
7KR_2 

 w aspekcie uwarunkowań psychologicznych: 

P7S_KK potrafi wykorzystać wspomagające mechanizmy psychologiczne w 
zakresie podejmowanych artystycznych działań. 

7KK_1 

 w aspekcie krytycyzmu: 

P7S_KK posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych oraz 
potrafi wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski 

7KK_2 

 w aspekcie komunikacji społecznej: 

P7S_KR wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie 
wykonywanych działań artystycznych i dostosowywania się do 

współczesnego rynku pracy. 

7KR_3 

P7S_KR potrafi podjąć refleksję związaną z działaniami społecznymi, naukowymi i 
etycznymi w zakresie własnej dyscypliny. 

7KR_4 

P7S_KR prezentuje skomplikowane /specjalistyczne działania artystyczne, w 
przystępnej formie, dla osób niemających doświadczenia w pracy nad 

projektami artystycznymi. 

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  
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 
7UW_1 – w kategorii umiejętności i wykorzystania wiedzy kolejny numer efektu kształcenia 
przyjętego w AM w Łodzi dla kierunku 
7UO_1 – w kategorii umiejętności pracy w zespole kolejny numer efektu kształcenia 
przyjętego w AM w Łodzi dla kierunku itd. 
 


