
Wykaz przedmiotów realizowanych w trybie zdalnym

Wszystkie kierunki i specjalności – zajęcia indywidualne prowadzone poprzez konsultacje 
z pedagogiem.

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Instytut Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury

Teoria muzyki, kompozycja, dyrygentura – studia pierwszego stopnia
Kompozycja 
Kompozycja muzyki filmowej
Wprowadzenie do kompozycji muzyki filmowej
Dyrygentura 
Wprowadzenie do instrumentacji
Orkiestracja 
Aranżacja
Kontrapunkt
Techniki kompozytorskie XX w.
Czytanie partytur 
Pisemna praca dyplomowa 
Pisemna praca licencjacka
Kształcenie słuchu 
Harmonia 
Harmonia praktyczna
Historia muzyki powszechnej I, II, III
Literatura muzyczna I, II
Analiza form muzycznych II, III
Muzyka polska XX i XXI w.
Akustyka
Metodyki
Języki obce

Instrumentacja (Edukacja artystyczna)
Historia muzyki z literaturą (Edukacja artystyczna)
Kształcenie słuchu (Edukacja artystyczna)

Teoria muzyki, kompozycja, dyrygentura – studia drugiego stopnia
Kompozycja 
Kompozycja muzyki filmowej
Dyrygentura 
Współczesne metody analityczne
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Analiza dzieła muzycznego
Historia teorii muzyki
Metodologia pracy badawczej
Pisemna praca dyplomowa
Praca magisterska
Estetyka opery
Dawne techniki kompozytorskie
Współczesne techniki kompozytorskie
Muzyka elektroakustyczna i komputerowa

Realizacja kompozycji komputerowej
Realizacje multimedialne
Warsztaty technik multimedialnych
Instrumenty i programy w kompozycji komputerowej
Języki obce

Zajęcia na Wydziale II, III i IV
Kształcenie słuchu – wszystkie grupy
Harmonia
Analiza muzyczna
Solfeż jazzowy
Literatura muzyczna
Literatura muzyki kościelnej
Kształcenie słuchu 
Historia muzyki (dla studentów z Chin)

Studium Pedagogiczne
Metodyka kształcenia słuchu 
Metodyka literatury muzycznej

Instytut Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej

Rytmika – studia pierwszego stopnia
Rytmika 
Improwizacja instrumentalna 
Wprowadzenie do pedagogiki muzycznej XX i XXI wieku
Pisemna praca dyplomowa
Literatura muzyczna
Fortepian
Kształcenie słuchu
Wprowadzenie do pracy naukowej
Harmonia praktyczna
Chór 
Języki obce

Fakultety
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Chór 
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Fakultety



Impostacja głosu
Tańce narodowe 
Technika ruchu
Podstawy tańca współczesnego 
Improwizacja i kompozycja ruchu

Studium Pedagogiczne
Metodyka kształcenia słuchu
Metodyka rytmiki
Metodyki prowadzenia zespołów

 
Rytmika – studia drugiego stopnia
Rytmika 
Improwizacja fortepianowa 
Improwizacja jazzowa 
Fortepian
Pisemna praca dyplomowa
Współczesne techniki kompozytorskie
Techniki kompozytorskie XX wieku
Metodologia pracy naukowej
Języki obce

Fakultety
Podstawy ruchu scenicznego i choreografii 
Nauka akompaniamentu do tańca
Formy ruchowe

Studium Pedagogiczne
Metodyka rytmiki
Metodyka improwizacji fortepianowej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia pierwszego stopnia

Dyrygowanie 
Czytanie partytur
Zespół wokalny 
Zespół instrumentalny Odeon 
Rytmika
Pedagogika ogólna
Emisja głosu 
Metodyka edukacji muzycznej
Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych
Pisemna praca dyplomowa
Historia muzyki z literaturą
Analiza dzieła muzycznego 
Kształcenie słuchu
Harmonia
Instrumentacja
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Fortepian 
Nauka akompaniamentu 
Propedeutyka improwizacji fortepianowej
Akompaniament szkolny
Instrumenty szkolne
Wprowadzenie do pracy naukowej
Chór
Języki obce

Fakultety
Solfeż dla chórmistrzów
Instrumentoznawstwo
Kontrapunkt
Instrument dodatkowy
Animacja społeczno-kulturalna
Warsztaty dyrygenckie
Metodyka prowadzenia wokalnych zespołów dziecięcych

Studium Pedagogiczne
Zbiorowa emisja głosu 

 
Edukacja i animacja muzyczna – studia drugiego stopnia
Dyrygowanie 
Czytanie partytur
Zespół wokalny 
Zespół instrumentalny Odeon 
Literatura orkiestrowa
Literatura chóralna
Improwizacja fortepianowa
Pedagogika muzyczna
Metodyka przedmiotów muzycznych w szkołach ponadpodstawowych
Pisemna praca dyplomowa
Dydaktyka muzyczna
Pedeutologia
Nowoczesne media w edukacji muzycznej
Animacja i organizacja projektów artystyczno-edukacyjnych
Metodologia pracy naukowej
Języki obce

Fakultety
Krytyka i prelekcja
Warsztaty dyrygenckie 
Edukacja międzykulturowa
Aranżacja muzyczna

Studium Pedagogiczne
Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych
Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych

Fortepian 
Nauka akompaniamentu 
Propedeutyka improwizacji fortepianowej
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Instrumenty szkolne
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Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych
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Psychologia muzyki

Fakultety ogólne
Percepcja muzyki
Etyka zawodu nauczyciela muzyki

Muzykoterapia – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Techniki muzykoterapii z ćwiczeniami
Wprowadzenie do muzykoterapii (wykład)
Improwizacja w muzykoterapii
Muzykoterapia kliniczna
Psychologia ogólna i rozwojowa (wykład)
Etyka zawodu muzykoterapeuty
Historia muzyki z literaturą
Język angielski
Psychologia wychowawcza
Emisja głosu
Programowanie muzyki do terapii
Muzykoterapia kliniczna
Podstawy psychoterapii
Metodologia
Podstawy anatomii i fizjologii
Psychologia zdrowia
Język filmu (fakultet)
Rytmikoterapia
Muzykoterapia w rewalidacji dzieci
Wprowadzenie do rehabilitacji
Marketing
Psychiatria kliniczna
Portret muzyczny
Metodyka pracy z pacjentem

Instytut Mediów i Produkcji Muzycznej

Produkcja muzyczna – studia pierwszego stopnia
Akustyka
Dyplomowy projekt artystyczny
Elektroakustyka
Historia fonografii
Historia form i stylów muzycznych
Historia kultury

Psychologia muzyki

Fakultety ogólne
Percepcja muzyki
Etyka zawodu nauczyciela muzyki
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Historia muzyki
Kosztorysowanie
Kształcenie słuchu
Literatura muzyczna
Nagłośnienie i konfiguracja sprzętu 
Organizacja pracy i podstawy zarządzania projektem
Organizacja produkcji muzycznej
Podstawy korespondencji
Podstawy prawne organizacji imprez masowych
Pozyskiwanie funduszy
Prawo autorskie
Producent – artysta. Kontakt i współpraca
Produkcja recitalu i koncertu
Produkcja spektaklu muzycznego
Promocja i marketing
Przygotowywanie umów
Języki obce

Realizacja dźwięku – studia pierwszego stopnia
rok I
Elektroakustyka 
Realizacja nagrań 
Podstawy elektroniki 
Technika studyjna 
Analiza obrazu fonograficznego 
Solfeż barwy

rok II
Akustyka
Realizacja efektu dźwiękowego 
Montaż i mastering dźwięku 
Dźwięk w filmie i teatrze 
Serwisowanie sprzętu elektroakustycznego 

rok III
Nagłośnienie i konfiguracja sprzętu 
Dźwięk w filmie i teatrze
Języki obce na wszystkich rocznikach 

Muzyka w mediach – studia pierwszego stopnia
Akustyka 
Analiza form muzycznych 
Dykcja 
Gatunki dziennikarskie
Historia muzyki powszechnej
Historia muzyki rozrywkowej
Krytyka muzyczna 
Kształcenie słuchu z harmonią 
Kulturoznawstwo
Literatura muzyczna

Historia muzyki
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Marketing wydarzeń muzycznych 
Muzyka etniczna
Praca licencjacka 
Style i gatunki muzyki
Stylistyka praktyczna i kultura języka 
Wprowadzenie do pracy naukowej 
Wprowadzenie do prelekcji 
Języki obce

Muzyka w mediach – studia drugiego stopnia
Estetyka
Etnomuzykologia 
Historia musicalu i piosenki estradowej 
Historia wykonawstwa muzycznego 
Kreatywność językowa i twórcze pisanie 
Krytyka muzyczna 
Metodologia pracy badawczej 
Muzyka i nowe media 
Muzyka w przestrzeni społecznej 
Praca z głosem 
Praca magisterska 
Podstawy edytorstwa muzycznego 
Seminarium analizy i interpretacji dzieła muzycznego 
Style muzyki popularnej 
Warsztaty prelekcji 
Warsztaty technik multimedialnych 
Języki obce
 
Fakultety
Etnomuzykologia
Muzyka etniczna

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Instytut Instrumentalistyki

Studia pierwszego stopnia:
fortepian, instr. smyczkowe, instr. dęte, gitara, harfa, akordeon

 Harmonia - dr M. Ziółkowski
 Kształcenie słuchu - wszystkie grupy (prof. M. Szoka, dr M. i M. Grajter, mgr M. 
Włodarczyk)
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 Analiza dzieła muzycznego - dr hab. B Stróżyńska, prof. AM
 Literatura specjalistyczna - dr hab. M. Staszewski, prof. AM, dr hab. K. Firlej-Kubica, prof. 
A. Jarecka, dr hab. T. Król, prof. AM, dr. E. Kubit
 Zagadnienia wykonawcze muzyki współczesnej - dr hab. A. Zagajewski, dr hab. M. Stańczyk
 Metodyka (instr. dęte drewniane, blaszane, fortepian, akordeon)
Improwizacja (instr. dęte drewniane, saksofon)

Studia drugiego stopnia:
fortepian, instr. smyczkowe, instr. dęte, gitara, harfa, akordeon

 Historyczne praktyki wykonawcze - dr hab. E. Rzetecka-Niewiadomska
 Techniki wykonawcze muzyki XX i XXI w. - dr T. Szczepanik
 Literatura fortepianowa specjalistyczna - dr hab. Ł. Kwiatkowski, prof. J. Kopczyński
 Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych - dr M. Pacholczyk, dr hab. B. Sobolczyk

Języki obce – wszystkie specjalności

Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych

Wszystkie specjalności
seminaria prac dyplomowych
języki obce

Organy – pierwszy stopień studiów
 metodyka nauczania gry na organach (mgr Adam Kowalski)
 improwizacja (mgr Adam Kowalski)
literatura specjalistyczna organowa (mgr Krzysztof Musiał)

Klawesyn – pierwszy stopień studiów
 metodyka nauczania gry na klawesynie (prof. dr hab. Ewa Piasecka)
 literatura specjalistyczna klawesynowa (mgr Joanna Cyrulik)

Klawesyn – drugi stopień studiów
literatura specjalistyczna klawesynowa (mgr Joanna Cyrulik)
metodyka nauczania gry na klawesynie (dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomwska)
historyczne praktyki wykonawcze (dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska)

Muzyka kościelna – pierwszy stopień studiów
 organoznawstwo (dr hab. Krzysztof Urbaniak)
 liturgika katolicka (mgr Grzegorz Kopytowski)
 wprowadzenie do teologii (mgr Grzegorz Kopytowski)

Muzyka kościelna – drugi stopień studiów
 budowa organów (mgr Łukasz Mosur)
 gra liturgiczna (mgr Adam Kowalski)
 aranżacja (mgr Adam Kowalski)
 aranżacja (mgr Krzysztof Musiał)

Instrumenty dawne – pierwszy stopień studiów

 Analiza dzieła muzycznego - dr hab. B Stróżyńska, prof. AM
 Literatura specjalistyczna - dr hab. M. Staszewski, prof. AM, dr hab. K. Firlej-Kubica, prof. 
A. Jarecka, dr hab. T. Król, prof. AM, dr. E. Kubit
 Zagadnienia wykonawcze muzyki współczesnej - dr hab. A. Zagajewski, dr hab. M. Stańczyk
 Metodyka (instr. dęte drewniane, blaszane, fortepian, akordeon)
Improwizacja (instr. dęte drewniane, saksofon)

Studia drugiego stopnia:
fortepian, instr. smyczkowe, instr. dęte, gitara, harfa, akordeon

 Historyczne praktyki wykonawcze - dr hab. E. Rzetecka-Niewiadomska
 Techniki wykonawcze muzyki XX i XXI w. - dr T. Szczepanik
 Literatura fortepianowa specjalistyczna - dr hab. Ł. Kwiatkowski, prof. J. Kopczyński
 Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych - dr M. Pacholczyk, dr hab. B. Sobolczyk

Języki obce – wszystkie specjalności

Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych

Wszystkie specjalności
seminaria prac dyplomowych
języki obce

Organy – pierwszy stopień studiów
 metodyka nauczania gry na organach (mgr Adam Kowalski)
 improwizacja (mgr Adam Kowalski)
literatura specjalistyczna organowa (mgr Krzysztof Musiał)

Klawesyn – pierwszy stopień studiów
 metodyka nauczania gry na klawesynie (prof. dr hab. Ewa Piasecka)
 literatura specjalistyczna klawesynowa (mgr Joanna Cyrulik)

Klawesyn – drugi stopień studiów
literatura specjalistyczna klawesynowa (mgr Joanna Cyrulik)
metodyka nauczania gry na klawesynie (dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomwska)
historyczne praktyki wykonawcze (dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska)

Muzyka kościelna – pierwszy stopień studiów
 organoznawstwo (dr hab. Krzysztof Urbaniak)
 liturgika katolicka (mgr Grzegorz Kopytowski)
 wprowadzenie do teologii (mgr Grzegorz Kopytowski)

Muzyka kościelna – drugi stopień studiów
 budowa organów (mgr Łukasz Mosur)
 gra liturgiczna (mgr Adam Kowalski)
 aranżacja (mgr Adam Kowalski)
 aranżacja (mgr Krzysztof Musiał)

Instrumenty dawne – pierwszy stopień studiów



 zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (mgr Justyna Młynarczyk)
 literatura specjalistyczna (mgr Justyna Młynarczyk)
 literatura specjalistyczna, instr. dęte (mgr Rafael Gabriel Przybyła)

Instrumenty dawne – drugi stopień studiów
 historyczne praktyki wykonawcze, instrumenty dęte (mgr Rafael Gabriel Przybyła)
 historyczne praktyki wykonawcze, ENG (mgr Rafael Gabriel Przybyła)

Instrumenty współczesne – drugi stopień studiów
historyczne praktyki wykonawcze, instrumenty smyczkowe współczesne (mgr Justyna 
Młynarczyk)
historyczne praktyki wykonawcze, ENG (dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska)

Wydział Sztuk Scenicznych

Instytut Choreografii i Technik Tańca

Choreografia i techniki tańca / Choreografia/Somatyka w tańcu i terapii 
– studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Interpretacja ruchowa form muzycznych 
Rytmika
Kompozycja tańca

dr hab. Jacek Owczarek
Repertuar 

dr Juliusz Grzybowski
Taniec w literaturze 
Taniec w filozofii 
Praca z tekstem naukowym 
Metodologia pracy naukowej
Krytyka i teoria tańca 

mgr Aleksandra Kozańska-Jóźwiak
Język angielski

mgr Aleksandra Łaba
Technika tańca współczesnego Improwizacja ruchowa, specjalność wokalno-aktorska 

dr hab. Mariusz Bartosiak
Performatyka tańca 
Antropologia tańca 
Wprowadzenie do choreografii 

mgr Agnieszka Łuczyńska

 zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (mgr Justyna Młynarczyk)
 literatura specjalistyczna (mgr Justyna Młynarczyk)
 literatura specjalistyczna, instr. dęte (mgr Rafael Gabriel Przybyła)

Instrumenty dawne – drugi stopień studiów
 historyczne praktyki wykonawcze, instrumenty dęte (mgr Rafael Gabriel Przybyła)
 historyczne praktyki wykonawcze, ENG (mgr Rafael Gabriel Przybyła)

Instrumenty współczesne – drugi stopień studiów
historyczne praktyki wykonawcze, instrumenty smyczkowe współczesne (mgr Justyna 
Młynarczyk)
historyczne praktyki wykonawcze, ENG (dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska)

Wydział Sztuk Scenicznych

Instytut Choreografii i Technik Tańca

Choreografia i techniki tańca / Choreografia/Somatyka w tańcu i terapii 
– studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Interpretacja ruchowa form muzycznych 
Rytmika
Kompozycja tańca

dr hab. Jacek Owczarek
Repertuar 

dr Juliusz Grzybowski
Taniec w literaturze 
Taniec w filozofii 
Praca z tekstem naukowym 
Metodologia pracy naukowej
Krytyka i teoria tańca 

mgr Aleksandra Kozańska-Jóźwiak
Język angielski

mgr Aleksandra Łaba
Technika tańca współczesnego Improwizacja ruchowa, specjalność wokalno-aktorska 

dr hab. Mariusz Bartosiak
Performatyka tańca 
Antropologia tańca 
Wprowadzenie do choreografii 

mgr Agnieszka Łuczyńska



Taniec jazzowy 
Taniec nowoczesny 

mgr Paweł Skalski
Wprowadzenie do choreografii 
dr Witold Jurewicz
Projekty Choreograficzne 
Choreografia w dużych zespołach wykonawczych 
Metodyka prowadzenia zespołów tanecznych 

mgr Katarzyna Migała
Technika tańca modern 
Metody pracy choreograficznej 
Choreografia w dużych zespołach wykonawczych 

mgr Anna Banach
Historia tańca 
Historia tańca współczesnego 
Analiza form tanecznych 

mgr Zuzanna Kasprzyk
Technika tańca współczesnego

mgr Aleksandra Bęben
Zasady muzyki 
Literatura specjalistyczna

mgr Tomasz Ciesielski
Pozyskiwanie zewnętrznych środków 

mgr Bartosz Aleksandrowicz
Dietetyka dla tancerzy 

mgr Anna Wytych-Wierzgacz
Elementy techniki Graham 
Repertuar 
Analiza form scenicznych 
Metodyka tańca współczesnego 
Elementy Techniki Graham 

mgr Greta Polańska
Anatomia funkcjonalna 
Ruch sceniczny 
Rozwijanie cech motorycznych w tańcu 
Anatomia w ruchu 

Somatyka w tańcu i terapii – studia drugiego stopnia

Taniec jazzowy 
Taniec nowoczesny 

mgr Paweł Skalski
Wprowadzenie do choreografii 
dr Witold Jurewicz
Projekty Choreograficzne 
Choreografia w dużych zespołach wykonawczych 
Metodyka prowadzenia zespołów tanecznych 

mgr Katarzyna Migała
Technika tańca modern 
Metody pracy choreograficznej 
Choreografia w dużych zespołach wykonawczych 

mgr Anna Banach
Historia tańca 
Historia tańca współczesnego 
Analiza form tanecznych 

mgr Zuzanna Kasprzyk
Technika tańca współczesnego

mgr Aleksandra Bęben
Zasady muzyki 
Literatura specjalistyczna

mgr Tomasz Ciesielski
Pozyskiwanie zewnętrznych środków 

mgr Bartosz Aleksandrowicz
Dietetyka dla tancerzy 

mgr Anna Wytych-Wierzgacz
Elementy techniki Graham 
Repertuar 
Analiza form scenicznych 
Metodyka tańca współczesnego 
Elementy Techniki Graham 

mgr Greta Polańska
Anatomia funkcjonalna 
Ruch sceniczny 
Rozwijanie cech motorycznych w tańcu 
Anatomia w ruchu 

Somatyka w tańcu i terapii – studia drugiego stopnia



 dr Juliusz Grzybowski – Metodologia pracy naukowej
 mgr Dorota Kamecka – Metoda Feldenkraisa 
 mgr Monika Jakubowska – Techniki Relaksacyjne 
 mgr Marlena Bełdzikowska – Metodologia pracy z dziećmi 
 dr Witold Jurewicz – Rozwijanie cech motorycznych 
 mgr Tomasz Ciesielski – Praktyki badawcze w terapii tańcem
 mgr Greta Polańska – Pilates
 mgr Aleksandra Kozańska-Jóźwiak – Język angielski
 mgr Bartosz Aleksandrowicz – Zasady zdrowego żywienia

Języki obce

Choreografia i techniki tańca/Choreografia/ Taniec nowoczesny – studia niestacjonarne 
pierwszego i drugiego stopnia

prof. Elżbieta Aleksandrowicz
Rytmika taniec nowoczesny 

mgr Dorota Kuźnicka
Rytmika 

dr hab. Jacek Owczarek
Projekty choreograficzne 

mgr Iwona Olszowska
Projekty choreograficzne
Struktury choreograficzne

dr Juliusz Grzybowski
Wprowadzenie do choreografii
Krytyka i Teoria tańca
Filozofia-Metodologia pracy naukowej
Krytyka i Teoria tańca

mgr Aleksandra Kozańska
Język angielski

mgr Marlena Bełdzikowska
Ruch sceniczny

dr Witold Jurewicz
Projekty choreograficzne
Rozwijanie cech motorycznych 
Technika Ogólnorozwojowa
Wprowadzenie do reżyserii
Technika ogólnorozwojowa
Projekty choreograficzne

mgr Anna Banach
Historia tańca 

 dr Juliusz Grzybowski – Metodologia pracy naukowej
 mgr Dorota Kamecka – Metoda Feldenkraisa 
 mgr Monika Jakubowska – Techniki Relaksacyjne 
 mgr Marlena Bełdzikowska – Metodologia pracy z dziećmi 
 dr Witold Jurewicz – Rozwijanie cech motorycznych 
 mgr Tomasz Ciesielski – Praktyki badawcze w terapii tańcem
 mgr Greta Polańska – Pilates
 mgr Aleksandra Kozańska-Jóźwiak – Język angielski
 mgr Bartosz Aleksandrowicz – Zasady zdrowego żywienia

Języki obce

Choreografia i techniki tańca/Choreografia/ Taniec nowoczesny – studia niestacjonarne 
pierwszego i drugiego stopnia

prof. Elżbieta Aleksandrowicz
Rytmika taniec nowoczesny 

mgr Dorota Kuźnicka
Rytmika 

dr hab. Jacek Owczarek
Projekty choreograficzne 

mgr Iwona Olszowska
Projekty choreograficzne
Struktury choreograficzne

dr Juliusz Grzybowski
Wprowadzenie do choreografii
Krytyka i Teoria tańca
Filozofia-Metodologia pracy naukowej
Krytyka i Teoria tańca

mgr Aleksandra Kozańska
Język angielski

mgr Marlena Bełdzikowska
Ruch sceniczny

dr Witold Jurewicz
Projekty choreograficzne
Rozwijanie cech motorycznych 
Technika Ogólnorozwojowa
Wprowadzenie do reżyserii
Technika ogólnorozwojowa
Projekty choreograficzne

mgr Anna Banach
Historia tańca 



Historia tańca współczesnego 

mgr Aleksandra Bęben
Zasady muzyki 
Zasady muzyki 
Historia muzyki z literaturą
 
mgr Agnieszka Łuczyńska
Taniec jazzowy 

mgr Zuzanna Kasprzyk
Taniec klasyczny 

mgr Katarzyna Migała
Analiza form choreograficznych
Choreografia w dużych zespołach wykonawczych
Projekty choreograficzne

mgr Anna Wytych-Wierzgacz
Elementy techniki Graham Analiza form scenicznych 
Taniec współczesny 
Projekty choreograficzne

mgr Elżbieta Chowaniec 
Struktury choreograficzne

mgr Konrad Dworakowski 
Kompozycja tańca

Instytut Wokalno-Aktorski

Specjalność wokalno-aktorska – studia pierwszego i drugiego stopnia
Śpiew solowy
Dykcja
Zasady muzyki
Budowa i higiena aparatu głosowego
Szermierka
Kształcenie słuchu
Ruch sceniczny
Historia muzyki z literaturą
Seminarium muzyki dawnej 
Aktorstwo
Seminarium liryki wokalnej
Styl i gest
Literatura wokalna
Seminarium muzyki współczesnej
Praca z tekstem naukowym
Język włoski
Lektoraty

Historia tańca współczesnego 

mgr Aleksandra Bęben
Zasady muzyki 
Zasady muzyki 
Historia muzyki z literaturą
 
mgr Agnieszka Łuczyńska
Taniec jazzowy 

mgr Zuzanna Kasprzyk
Taniec klasyczny 

mgr Katarzyna Migała
Analiza form choreograficznych
Choreografia w dużych zespołach wykonawczych
Projekty choreograficzne

mgr Anna Wytych-Wierzgacz
Elementy techniki Graham Analiza form scenicznych 
Taniec współczesny 
Projekty choreograficzne

mgr Elżbieta Chowaniec 
Struktury choreograficzne

mgr Konrad Dworakowski 
Kompozycja tańca

Instytut Wokalno-Aktorski

Specjalność wokalno-aktorska – studia pierwszego i drugiego stopnia
Śpiew solowy
Dykcja
Zasady muzyki
Budowa i higiena aparatu głosowego
Szermierka
Kształcenie słuchu
Ruch sceniczny
Historia muzyki z literaturą
Seminarium muzyki dawnej 
Aktorstwo
Seminarium liryki wokalnej
Styl i gest
Literatura wokalna
Seminarium muzyki współczesnej
Praca z tekstem naukowym
Język włoski
Lektoraty



Studium Pedagogiczne
Metodyka prowadzenia zespołów 
Metodyka śpiewu

Specjalność musical – studia pierwszego i drugiego stopnia
Podstawy śpiewu musicalowego
Podstawy śpiewu klasycznego
Taniec musicalowy 
Praca z choreografem 
Realizacje scen musicalowych
Dykcja
Budowa i higiena aparatu głosowego
Ruch sceniczny 
Podstawy gry aktorskiej 
Techniki i zadania aktorskie 
Technika tańca klasycznego 
Propedeutyka pracy na scenie 
Ensemble musicalowe 
Techniki walk scenicznych z elementami akrobatyki 
Interpretacja piosenki 
Zespoły wokalne 
Realizacje sceniczne
Improwizacja wokalna
Języki obce

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Instytut Wokalistyki Estradowej

Wokalistyka estradowa – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Psychologiczne mechanizmy zachowań
Elektroniczne metody kreatywności wokalnej
Kształcenie słuchu
J. angielski
Notacja muzyczna
Historia muzyki rozrywkowej
Dykcja, recytacja 
Indywidualna interpretacja kreatywna
Interpretacja piosenki
Emisja głosu

Wokalistyka estradowa – studia stacjonarne drugiego stopnia
Opracowanie solowej prezentacji estradowej
Czytanie nut głosem
Literatura specjalistyczna
Ochrona własności intelektualnej

Studium Pedagogiczne
Metodyka prowadzenia zespołów 
Metodyka śpiewu

Specjalność musical – studia pierwszego i drugiego stopnia
Podstawy śpiewu musicalowego
Podstawy śpiewu klasycznego
Taniec musicalowy 
Praca z choreografem 
Realizacje scen musicalowych
Dykcja
Budowa i higiena aparatu głosowego
Ruch sceniczny 
Podstawy gry aktorskiej 
Techniki i zadania aktorskie 
Technika tańca klasycznego 
Propedeutyka pracy na scenie 
Ensemble musicalowe 
Techniki walk scenicznych z elementami akrobatyki 
Interpretacja piosenki 
Zespoły wokalne 
Realizacje sceniczne
Improwizacja wokalna
Języki obce

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Instytut Wokalistyki Estradowej

Wokalistyka estradowa – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Psychologiczne mechanizmy zachowań
Elektroniczne metody kreatywności wokalnej
Kształcenie słuchu
J. angielski
Notacja muzyczna
Historia muzyki rozrywkowej
Dykcja, recytacja 
Indywidualna interpretacja kreatywna
Interpretacja piosenki
Emisja głosu

Wokalistyka estradowa – studia stacjonarne drugiego stopnia
Opracowanie solowej prezentacji estradowej
Czytanie nut głosem
Literatura specjalistyczna
Ochrona własności intelektualnej



Fonetyka j. amerykańskiego
Notacja muzyczna
Emisja głosu

Wokalistyka estradowa – studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Dykcja, recytacja
Notacja muzyczna
Historia muzyki rozrywkowej
Kształcenie słuchu
J. angielski (amerykański)
Elektroniczne metody kreatywności wokalnej
Interpretacja piosenki
Emisja głosu
Praca z korepetytorem

Wokalistyka estradowa – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Czytanie nut głosem
Literatura specjalistyczna
Fonetyka j. amerykańskiego
 Pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych
Emisja głosu
Praca z korepetytorem

Studium Pedagogiczne:
Psychologia ogólna i rozwojowa 
Psychologia wychowawcza 
Psychologia muzyki

Instytut Instrumentalistyki Jazzowej

Instrumenty jazzowe – studia pierwszego stopnia
Instrument główny
Zespół instrumentalny 
Solfeż jazzowy
Harmonia jazzowa
Improwizacja
Propedeutyka aranżacji jazzowej
Historia jazzu z literaturą
Fortepian jazzowy (dodatkowy), 
Fortepian klasyczny
Język obcy
Marketing
Prawo autorskie
Metodyka improwizacji
Metodyka gry na instrumencie

Instrumenty jazzowe – studia drugiego stopnia 
Instrument główny
Zespół instrumentalny

Fonetyka j. amerykańskiego
Notacja muzyczna
Emisja głosu

Wokalistyka estradowa – studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Dykcja, recytacja
Notacja muzyczna
Historia muzyki rozrywkowej
Kształcenie słuchu
J. angielski (amerykański)
Elektroniczne metody kreatywności wokalnej
Interpretacja piosenki
Emisja głosu
Praca z korepetytorem

Wokalistyka estradowa – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Czytanie nut głosem
Literatura specjalistyczna
Fonetyka j. amerykańskiego
 Pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych
Emisja głosu
Praca z korepetytorem

Studium Pedagogiczne:
Psychologia ogólna i rozwojowa 
Psychologia wychowawcza 
Psychologia muzyki

Instytut Instrumentalistyki Jazzowej

Instrumenty jazzowe – studia pierwszego stopnia
Instrument główny
Zespół instrumentalny 
Solfeż jazzowy
Harmonia jazzowa
Improwizacja
Propedeutyka aranżacji jazzowej
Historia jazzu z literaturą
Fortepian jazzowy (dodatkowy), 
Fortepian klasyczny
Język obcy
Marketing
Prawo autorskie
Metodyka improwizacji
Metodyka gry na instrumencie

Instrumenty jazzowe – studia drugiego stopnia 
Instrument główny
Zespół instrumentalny



Kompozycja i aranżacja
Kreowanie profilu twórcy
Literatura muzyczna
Harmonia
Improwizacja
Fortepian dodatkowy
Język obcy
Psychologia muzyki
Ochrona własności intelektualnej
Songwriting
Metodyka gry na instrumencie
Pedagogika muzyczna

Study in English
Individual consultations with professors
Methodology of diploma dissertation
Music and movement 
Forms of visual art
Polish language

Przedmioty fakultatywne i międzywydziałowe

Język filmu
Narracja i dramaturgia w dziele filmowym
Percepcja muzyki
Praca z tekstem naukowym 
Genesis z tańca – antropologia performansów kulturowych
Filozofia i podstawy etyki
Wolność i dialog w filozofii współczesnej
Współczesna filozofia sprawiedliwości i odpowiedzialności
Laboratorium formy plastycznej
Struktury wizualne
Etyka zawodu nauczyciela muzyki 
Historia sztuki
Historia sztuki współczesnej
Idea musica mundana
Estetyka 
Mit, baśń, historia w operach i baletach rosyjskich 
Estetyka muzyki 
Projektowanie i zarządzanie rozwojem osobistym
Muzyka w liturgii
Chorał gregoriański
Lektoraty języka obcego
Etnomuzykologia
Muzyka etniczna
Rytmika
Psychologia występu scenicznego
Biznes muzyczny

Kompozycja i aranżacja
Kreowanie profilu twórcy
Literatura muzyczna
Harmonia
Improwizacja
Fortepian dodatkowy
Język obcy
Psychologia muzyki
Ochrona własności intelektualnej
Songwriting
Metodyka gry na instrumencie
Pedagogika muzyczna

Study in English
Individual consultations with professors
Methodology of diploma dissertation
Music and movement 
Forms of visual art
Polish language

Przedmioty fakultatywne i międzywydziałowe

Język filmu
Narracja i dramaturgia w dziele filmowym
Percepcja muzyki
Praca z tekstem naukowym 
Genesis z tańca – antropologia performansów kulturowych
Filozofia i podstawy etyki
Wolność i dialog w filozofii współczesnej
Współczesna filozofia sprawiedliwości i odpowiedzialności
Laboratorium formy plastycznej
Struktury wizualne
Etyka zawodu nauczyciela muzyki 
Historia sztuki
Historia sztuki współczesnej
Idea musica mundana
Estetyka 
Mit, baśń, historia w operach i baletach rosyjskich 
Estetyka muzyki 
Projektowanie i zarządzanie rozwojem osobistym
Muzyka w liturgii
Chorał gregoriański
Lektoraty języka obcego
Etnomuzykologia
Muzyka etniczna
Rytmika
Psychologia występu scenicznego
Biznes muzyczny



Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Studium Pedagogiczne – studia stacjonarne

I rok, studia pierwszego stopnia, wszystkie wydziały
Pedagogika ogólna
Psychologia ogólna i rozwojowa
Psychologia wychowawcza
Emisja głosu

II rok, studia pierwszego stopnia, wszystkie wydziały
Podstawy dydaktyki ogólnej 

I rok, studia drugiego stopnia, wszystkie wydziały
Psychologia muzyki

METODYKI PRZEDMIOTOWE

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Kompozycja i Teoria Muzyki
Metodyka kształcenia słuchu 
Metodyka literatury muzycznej

Rytmika – studia pierwszego stopnia
Metodyka kształcenia słuchu
Metodyka rytmiki
Metodyki prowadzenia zespołu rytmicznego

Rytmika – studia drugiego stopnia
Metodyka rytmiki
Metodyka improwizacji fortepianowej

Dyrygentura – studia drugiego stopnia
Metodyka nauczania dyrygowania

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Instytut Instrumentalistyki – studia pierwszego stopnia

Metodyka nauczania gry na fortepianie
Metodyka nauczania gry na akordeonie 
Metodyka nauczania gry na skrzypcach i altówce
Metodyka nauczania gry na gitarze
Metodyka nauczania gry na instrumentach dętych drewnianych
Metodyka nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych
Metodyka improwizacji

Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Studium Pedagogiczne – studia stacjonarne

I rok, studia pierwszego stopnia, wszystkie wydziały
Pedagogika ogólna
Psychologia ogólna i rozwojowa
Psychologia wychowawcza
Emisja głosu

II rok, studia pierwszego stopnia, wszystkie wydziały
Podstawy dydaktyki ogólnej 

I rok, studia drugiego stopnia, wszystkie wydziały
Psychologia muzyki

METODYKI PRZEDMIOTOWE

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Kompozycja i Teoria Muzyki
Metodyka kształcenia słuchu 
Metodyka literatury muzycznej

Rytmika – studia pierwszego stopnia
Metodyka kształcenia słuchu
Metodyka rytmiki
Metodyki prowadzenia zespołu rytmicznego

Rytmika – studia drugiego stopnia
Metodyka rytmiki
Metodyka improwizacji fortepianowej

Dyrygentura – studia drugiego stopnia
Metodyka nauczania dyrygowania

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Instytut Instrumentalistyki – studia pierwszego stopnia

Metodyka nauczania gry na fortepianie
Metodyka nauczania gry na akordeonie 
Metodyka nauczania gry na skrzypcach i altówce
Metodyka nauczania gry na gitarze
Metodyka nauczania gry na instrumentach dętych drewnianych
Metodyka nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych
Metodyka improwizacji



Instytut Instrumentalistyki – studia drugiego stopnia

Metodyka nauczania gry na instrumentach perkusyjnych
Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych

Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych

studia pierwszego stopnia
Metodyka nauczania gry na organach
Metodyka nauczania gry na klawesynie 
Metodyka improwizacji

studia drugiego stopnia
Metodyka nauczania gry na klawesynie 
Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych

Wydział Sztuk Scenicznych

Instytut Choreografii i Technik Tańca
Metodyka prowadzenia zespołów tanecznych
Metodyka tańca współczesnego

Instytut Wokalno-Aktorski

studia pierwszego stopnia
Metodyka śpiewu solowego
Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych

studia drugiego stopnia
Metodyka śpiewu solowego i zespołów wokalnych

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Instytut Wokalistyki Estradowej

studia pierwszego stopnia
Metodyka śpiewu estradowego

Instytut Instrumentalistyki Jazzowej

studia pierwszego stopnia
Metodyka improwizacji jazzowej
Metodyka nauczania gry na instrumencie 

studia drugiego stopnia
Metodyka prowadzenia zespołów jazzowych

Instytut Instrumentalistyki – studia drugiego stopnia

Metodyka nauczania gry na instrumentach perkusyjnych
Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych

Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych

studia pierwszego stopnia
Metodyka nauczania gry na organach
Metodyka nauczania gry na klawesynie 
Metodyka improwizacji

studia drugiego stopnia
Metodyka nauczania gry na klawesynie 
Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych

Wydział Sztuk Scenicznych

Instytut Choreografii i Technik Tańca
Metodyka prowadzenia zespołów tanecznych
Metodyka tańca współczesnego

Instytut Wokalno-Aktorski

studia pierwszego stopnia
Metodyka śpiewu solowego
Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych

studia drugiego stopnia
Metodyka śpiewu solowego i zespołów wokalnych

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Instytut Wokalistyki Estradowej

studia pierwszego stopnia
Metodyka śpiewu estradowego

Instytut Instrumentalistyki Jazzowej

studia pierwszego stopnia
Metodyka improwizacji jazzowej
Metodyka nauczania gry na instrumencie 

studia drugiego stopnia
Metodyka prowadzenia zespołów jazzowych



Metodyka nauczania gry na instrumencie 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski

Język angielski (amerykański)

Język włoski

Język rosyjski

Język hiszpański

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Tańce narodowe
Wychowanie fizyczne
Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Metodyka nauczania gry na instrumencie 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski

Język angielski (amerykański)

Język włoski

Język rosyjski

Język hiszpański

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Tańce narodowe
Wychowanie fizyczne
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
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