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KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ: UCZELNIA W NASZYCH RĘKACH 

MISJA                                               WIZJA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOWOCZESNOŚĆ WROŚNIĘTA W TRADYCJĘ 

- humanistyczna postawa i mistrzowski warsztat  

- klasyczne instrumentarium i nowoczesne media elektroniczne 

- twórcy i wykonawcy nowoczesnej muzyki 

STANDARDY I NOWATORSTWO 

nowoczesne metody pedagogiczne i badawcze -  

kierunki unikatowe związane z nowymi mediami i technologiami -  

specjalizacja w wykonywaniu muzyki dawnej i najnowszej -  

KREOWANIE SZTUKI I ARTYSTÓW 

- wszechstronna edukacja od licencjatu do doktoratu 

- autorytet mistrza kształtujący osobowość adepta sztuki 

- partnerstwo motywujące do ciągłego rozwoju  

AUTORYTET W SPRAWACH MUZYCZNYCH 

wysoko wykwalifikowani muzycy i teoretycy - 

znajomość najnowszych nurtów artystycznych -  

funkcje opiniotwórcze w dziedzinie sztuki elitarnej - 

SZTUKA W SYMBIOZIE Z NAUKĄ 

- talent i intuicja artystyczna ugruntowane wiedzą 

- badania własne w zakresie historii muzyki, teorii i estetyki 

- uczestnictwo w ruchu naukowym i artystycznym 

               WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA 

powiązania z uczelniami w regionie - 

międzyregionalna  sieć uczelni muzycznych - 

umowy partnerskie i wymiana międzynarodowa - 

WZBOGACANIE DZIEDZICTWA KULTURY 

- koncerty i spektakle operowe 

- nagrania archiwalne i komercyjne   

- publikacje prac naukowych 

OFERTA RYNKOWA 

 impresariat i biuro karier - 

profesjonalne studio nagrań dla potrzeb fonografii i filmu - 

wydawnictwo muzyczne: nuty, książki, czasopismo -  

DLA MIASTA I REGIONU 

- kształcenie kadr 

- wiodąca rola w animacji kultury i kształtowaniu gustów  

- udział w projektach multimedialnych  

UDZIAŁ W STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU 

kształtowanie środowiska i wydarzeń artystycznych - 

centrum kultury, edukacji i dokumentacji muzycznej - 

promocja miasta poprzez osiągnięcia artystyczne i naukowe - 
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KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ: UCZELNIA W NASZYCH RĘKACH 

MISJA i WIZJA AKADEMII MUZYCZNEJ W ŁODZI 

 

I.MISJA 

 

 

1.   NOWOCZESNOŚĆ WROŚNIĘTA W TRADYCJĘ 

 

 

 1.1.  Humanistyczna postawa i mistrzowski warsztat 

Akademia jako wspólnota Pedagogów i Studentów kieruje się ideałami wolności i tolerancji 

artystycznej i intelektualnej. Sztuka traktowana jest jako nośnik wartości artystycznych oraz 

etycznych, wpływających na rozwój jednostki i więzi społecznych. Dla spełnienia tej funkcji  

niezbędne jest dążenie do prawdy artystycznej i naukowej, uczciwość wobec siebie i innych 

oraz ciągłe doskonalenie warsztatu artystycznego i naukowego, gwarantujące utrzymywanie 

elitarnego poziomu. 

 

 1.2.  Klasyczne instrumentarium i nowoczesne media elektroniczne 

Kultura muzyczna postrzegana jest jako całość rozciągająca się między biegunami sztuki 

dawnej i nowoczesnej, obejmująca rozległy wachlarz stylów i wartości, traktowanych jako 

równoprawne i jednakowo ważne. Łączymy tradycję z nowoczesnością – kultywując 

tradycyjne estetyki, środki i techniki wykonawcze, z jednoczesnym zainteresowaniem  

najnowszymi nurtami artystycznymi.  

 

 1.3.  Twórcy i wykonawcy nowoczesnej muzyki 

Nastawieni na kreację muzyki przyszłości profesorowie i studenci kompozycji dostarczają 

wykonawcom okazji do bezpośredniego kontaktu i oswojenia się ze specyfiką sztuki 

awangardowej. Współpraca między nimi przyczynia się do konfrontacji idei z praktyką, do 

rozszerzania repertuaru, pogłębiania wrażliwości artystycznej, rozwoju osobowości. 

Przygotowuje do podejmowania w przyszłości nieznanych jeszcze wyzwań  artystycznych. 

  

 

2.   KREOWANIE SZTUKI I ARTYSTÓW 

 

 

 2.1.  Wszechstronna edukacja od licencjatu do doktoratu 

Akademia stwarza pełną ofertę edukacyjną – w zakresie sztuki wykonawczej, teorii muzyki i 

kompozycji, edukacji muzycznej, rytmiki i choreografii, na wszystkich szczeblach wyższej 
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uczelni. Umożliwia wybór własnej ścieżki edukacyjnej – tak w kierunku wąskiej specjalizacji, 

jak i współdziałania ze specjalistami z różnych dziedzin sztuk muzycznych lub innych 

specjalności. Dzięki temu absolwenci Akademii znajdują zatrudnienie  w różnych placówkach 

w kraju i za granicą, jak również są zdolni prowadzić samodzielną działalność.  

 

 2.2.  Autorytet mistrza kształtujący osobowość adepta sztuki 

Podstawową formą edukacji jest indywidualny kontakt adepta sztuki z pedagogiem 

posiadającym bogaty dorobek, wiedzę, umiejętności i doświadczenie.  

Relacja mistrz – uczeń symbolizuje trwałe wartości sztuki i rangę indywidualności 

artystycznej. Zawiera ładunek emocjonalny, wzmacniający efektywność procesu 

dydaktycznego, dzięki czemu uczeń stopniowo staje się partnerem mistrza. Poczucie etycznej 

odpowiedzialności za skutki swego oddziaływania motywuje mistrza do weryfikacji metod, 

autorefleksji, do ciągłego doskonalenia się. Konsekwencją jest indywidualizacja procesu 

dydaktycznego, poszukiwanie najbardziej efektywnego sposobu dzielenia się tajnikami 

warsztatu wykonawczego, kształtowania postawy estetycznej i etycznej, wpajania nawyków 

artystycznych. Bycie mistrzem przejawia się poprzez postawę otwartą i gotowość do uczenia 

się przez całe życie. 

 

 2.3.  Partnerstwo motywujące do ciągłego rozwoju 

Właściwie rozumiane partnerstwo jest dla ucznia dopingiem do większego wysiłku 

i staranności w realizacji zadań. Rozwija dyscyplinę wewnętrzną i nawyk poszukiwania 

rozwiązań poprzez adaptację wiedzy i wzorców postępowania do nowych sytuacji.  

Partnerski model edukacji kształtuje postawę samodzielności i systematyczności działania, 

ciągłego uczenia się i doskonalenia. Rola partnera doceniana jest również na etapie 

działalności profesjonalnej, kiedy dawny nauczyciel pozostaje doradcą i mentorem. Dzięki 

temu modelowi nawet wybitni artyści są skłonni do podejmowania pracy pedagogicznej. 

 
 

3.   SZTUKA W SYMBIOZIE Z NAUKĄ 

 

 

 3.1.  Talent i intuicja artystyczna ugruntowane wiedzą 

Uprawianie sztuki jest ciągłym poszukiwaniem nowych sposobów interpretacji dawnych dzieł 

oraz umiejętności odczytywania nowych. W obliczu pluralizmu stylów, ideologii i postaw 

artystycznych, dla właściwej interpretacji muzyki nie wystarcza sama wrażliwość czy intuicja. 

Niezbędne jest studiowanie zarówno dawnych traktatów, jak i nowych teorii, partykularnych 

estetyk i zasad kompozycji, a także czynników biograficznych i społecznych wpływających na 

procesy twórcze. Przykłady sukcesów odnoszonych przez czołowych wykonawców muzyki 

dawnej i współczesnej potwierdzają skuteczność łączenia praktyki z wnikliwymi i rozległymi 

analizami kontekstów twórczości muzycznej. 
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 3.2.  Badania własne w zakresie historii muzyki, teorii i estetyki 

Działalność naukowo-badawcza nadaje Akademii znamiona uczelni artystyczno-

humanistycznej, odróżniające ją od szkoły o profilu zawodowym. Dążenie do uniwersalizmu – 

poprzez podnoszenie poziomu naukowości – powoduje ściślejszą współpracę między 

wydziałami, katedrami i poszczególnymi pracownikami. Wartością jest indywidualizacja 

zainteresowań badawczych, wnoszących nowe informacje i interpretacje kultury muzycznej. 

Dzięki temu otwiera się szerszy horyzont działań, powstają warunki do tworzenia się 

okazjonalnych zespołów problemowych i twórczych.  

 

 3.3.  Uczestnictwo w ruchu naukowym i artystycznym 

Sztuka i nauka nie są tworzone w izolacji, ale w dialogu społecznym, którego fundamentem 

są uniwersalne idee i wartości. Wymiana doświadczeń praktycznych i intelektualnych służy 

ożywianiu własnych zainteresowań, uwrażliwianiu na konkretne problemy i wybieraniu 

właściwych metod działania. Fundament porozumienia między teoretykami oraz 

instrumentalistami i wokalistami tworzy wspólna, gruntowna znajomość praktyki, teorii 

i historii muzyki, oraz postawa humanistyczna i świadomość metodologiczna. Badania 

teoretyczne – koncentrowane na problemach twórczości i interpretacji muzyki – są 

wykorzystywane przez wykonawców poszukujących intelektualnej podbudowy dla własnych 

intuicji artystycznych.  

 

 

4.   WZBOGACANIE DZIEDZICTWA KULTURY 

 

 

 4.1.  Koncerty i spektakle operowe 

Zasadniczym celem Akademii jest kształcenie muzyków na najwyższym poziomie, i o pełnym 

zakresie umiejętności. Przeprowadzenie adepta przez wszystkie etapy edukacji przewiduje  

również oswojenie go z sytuacjami estradowymi. Reakcja publiczności jest istotnym 

probierzem odpowiedniego poziomu technicznego, trafności interpretacji i właściwego 

wyboru repertuaru. Dostarcza również sugestii co do przyszłych działań. 

 Jednocześnie, efektem publicznej działalność Akademii jest bogata oferta artystyczna, 

obejmująca rozmaite zespoły wykonawcze, style i gatunki muzyczne. Adresowana do 

różnych środowisk miasta i regionu, umożliwia prowadzenie badań dotyczących 

zainteresowania kulturą "wysoką" i sposobu jej odbioru. 

Współpraca przy produkcji spektakli operowych z plastykami (z Akademii Sztuk Pięknych) 

oraz inscenizatorami i reżyserami (ze Szkoły Filmowej) stwarza szansę na powstanie 

niekonwencjonalnych kreacji, z jednoczesnym poszerzeniem kręgu odbiorców o nowe 

środowiska. 
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 4.2.  Nagrania archiwalne i komercyjne  

Podstawowym zadaniem studia nagrań jest rejestracja wydarzeń artystycznych na terenie 

uczelni. W ramach tej działalności powstają  materiały niezbędne dla procesu 

dydaktycznego, oraz rozwoju artystycznego i awansu zawodowego kadry pedagogicznej.  

Archiwum unikatowych nagrań utworów komponowanych i wykonywanych w Akademii 

tworzy "żywą kronikę" uczelni oraz cenny materiał do opracowań naukowych i audycji 

muzycznych.  

Doświadczenie reżyserów dźwięku (zdobyte w trakcie nagrań na potrzeby uczelni) oraz 

wysokiej klasy aparatura rejestrująca umożliwi oferowanie komercyjnych usług 

wydawnictwa płytowego kontrahentom zewnętrznym – szczególnie tym, którzy oczekują 

szczególnej staranności i indywidualnych rozwiązań przy realizacji niskonakładowych edycji. 

 

 4.3.  Nowe kompozycje muzyczne i publikacje prac naukowych 

Kompozytorzy związani z Akademią zdobywają nagrody na krajowych i międzynarodowych 

konkursach, uczestniczą w wysokiej rangi imprezach, otrzymują z poważnych instytucji 

zamówienia i granty. Uczelnia jest żywo zainteresowana zarówno pobudzaniem aktywności 

twórczej (poprzez mechanizmy premii i awansów), jak i utrwaleniem oraz promocją dorobku 

kompozytorskiego pedagogów i studentów. Podobnym patronatem objęte są prace 

naukowe, których specyfika i wartość wynikają z potrzeb uczelni i jej środowiska oraz 

indywidualnych zainteresowań i kompetencji naukowych autorów. Powierza to zadanie 

wyspecjalizowanym agendom, takim jak: wydawnictwo, studio nagrań, biuro promocji – 

dbającym o stałą obecność nagrań, nut i książek  w obiegu kulturowym.  

Bogata oferta wydawnicza obejmująca osiągnięcia artystyczne i naukowe stanowi 

świadectwo wszechstronnej aktywności środowiska Akademii oraz jego wkładu w kulturę 

narodową. 

 

 

5.   DLA MIASTA I REGIONU 

 

 

 5.1.  Kształcenie kadr 

Akademia prowadzi kształcenie na najwyższym poziomie i w wielu różnych zakresach 

aktywności muzycznej (artystycznej i teoretycznej). Jej absolwenci są w stanie sprostać 

wszelkim wymaganiom zawodowym, związanym z wykonawstwem, twórczością, nauczaniem 

czy organizacją życia muzycznego. Są cenionymi pracownikami, stanowiącymi gros personelu 

instytucji artystycznych, szkół i placówek kultury, z którymi często podejmują współpracę już 

w czasie studiów.  
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 5.2.  Wiodąca rola w animacji kultury muzycznej i kształtowaniu gustów 

Jako placówka uprawiająca wszechstronną działalność twórczą, wykonawczą, badawczą 

i pedagogiczną, Akademia zyskuje dominującą pozycję w regionie, spełniając też wynikające 

z niej szczególne zadania. Obecnie są one realizowane przede wszystkim poprzez kształcenie 

muzyków, nauczycieli i kadr organizujących życie muzyczne regionu. Nasi pedagodzy 

i absolwenci klasy dyrygentury będą prowadzić profesjonalne i amatorskie zespoły 

muzyczne. Audycje radiowe i programy telewizyjne mają upowszechniać muzykę i 

kształtować postawy odbiorców. Tworzone w Akademii publikacje naukowe i zdarzenia 

artystyczne przypominają osoby i fakty ważne dla lokalnej kultury. Niektóre z nich stają się 

trwałym elementem pejzażu muzycznego.  

Doświadczenie zdobyte w działaniach na rzecz kultury i środowiska wykorzystane zostaną 

w pracy Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, którego 

powołanie pozwoli na rozszerzenie i intensyfikację prac.  

 

 5.3.  Udział w projektach multimedialnych  

Obok tradycyjnych, samodzielnie uprawianych form działalności artystycznej, Akademia 

uczestniczy w działaniach łączących różne tradycyjne środki artystyczne oraz nowe media 

(video i elektroakustyczne, performance, instalacje...). Projekty multimedialne – realizowane 

przy współpracy z innymi uczelniami artystycznymi – są alternatywnymi sposobami kreacji 

sztuki lub prezentacji tradycji muzycznej – w postaci nagrań video, spektakli czy ekspozycji 

(takich, jak wystawa Cóż po Chopinie – w Galerii Sztuki w r. 2010). Multimedia stają się też 

nowymi środkami artystycznymi, realizującymi ideę syntezy sztuk.  

Głównym modelem kształcenia i działania artystycznego pozostają nadal tradycyjne formy 

ekskluzywnej sztuki dźwięku, jednak – ze względu na wyraźną ewolucję kultury od 

wyodrębnionych gałęzi sztuki ku formom synkretycznym – coraz częściej będą podejmowane 

współdziałania artystów różnych specjalności. Konieczność nadążania za nowymi trendami 

doprowadzi do powstania interdyscyplinarnej platformy edukacyjnej (np. wspólnie z katedrą 

nowych mediów Uniwersytetu) oraz opracowania programu powszechnej edukacji 

artystycznej, z zastosowaniem środków multimedialnych. 
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II.WIZJA 

 

 

1.   STANDARDY I NOWATORSTWO 

 

 

 1.1.  Nowoczesne metody pedagogiczne i badawcze 

Wdrażanie elementów reformy systemowej – obejmującej Krajowe Ramy Kwalifikacji, 

system oceny ECTS oraz wewnętrzny system oceny jakości kształcenia – jest fundamentem 

polityki edukacyjnej Akademii. Monitorowanie efektywności procesu nauczania – poprzez 

egzaminy, koncerty oraz system ankiet oceny pedagogów – służy doskonaleniu procesu 

dydaktycznego. Na bazie przedmiotów dostępnych w standardowej ofercie Akademii, 

tworzących fundament edukacji, konstruowane są specjalistyczne programy kształcenia, 

wykorzystujące indywidualne zainteresowania pedagogów własnych lub okazjonalnie 

angażowanych spoza uczelni. Stosowanie w procesie dydaktycznym środków technicznych: 

kamer video, rejestratorów audio, systemu MIDI oraz programów komputerowych umożliwi 

szybką realizację i weryfikację koncepcji wykonawczych, kompozytorskich lub badawczych. 

Internet stanie się standardowym narzędziem poszukiwania i wymiany informacji, 

intensyfikacji kontaktów oraz realizacji zadań dydaktycznych (np. konsultacji lub przesyłania 

prac pisemnych).  

 

 1.2.  Kierunki unikatowe związane z nowymi mediami i technologiami 

Dotrzymywanie kroku rozwojowi technologicznemu stwarza szansę wykorzystania 

nowoczesnych środków rejestracji, opracowywania i komponowania muzyki, ale też 

współpracy z artystami wywodzącymi się ze środowisk plastycznych, teatralnych i literackich 

– w celu tworzenia wspólnych projektów. Praktyczna znajomość nowych technologii to także 

udział w rozwoju ich oprogramowania i zastosowania w procesach artystycznych 

i badawczych. Akademia będzie popierać zamiary pracowników i studentów uzupełniania 

wykształcenia o kierunki lub wybrane przedmioty służące rozwojowi nowoczesnych środków 

technicznych, wykładane na innych uczelniach. Wprowadzona zostanie specjalizacja 

pedagogiki e-learningowej – poświęcona tworzeniu programów nauczania i korzystania 

z nich. Kierunki unikatowe mają wyróżnić ofertę artystyczno-dydaktyczną na tle propozycji 

innych uczelni.  

 

 1.3.  Specjalizacja w wykonywaniu muzyki dawnej i najnowszej 

Generalnym założeniem edukacji w Akademii jest stosowanie jak najszerszego repertuaru 

technik i środków – adekwatnego do postawionych celów – od instrumentów spełniających 

kryteria wierności wobec brzmień i technik wykonawczych dawnej muzyki, po najnowszą 

aparaturę elektroniczną i współczesne środki nauczania. Ideałem jest stworzenie jak 

najszerszego wachlarza specjalizacji – odpowiadającego zarówno całemu bogactwu 
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jakościowemu współczesnej kultury muzycznej, jak też ilościowemu zróżnicowaniu 

zapotrzebowania na określonych specjalistów. Indywidualizacja będzie się dokonywać 

zarówno dzięki różnicowaniu doświadczeń i dorobku artystycznego własnej kadry, jak i 

współpracy z pedagogami innych uczelni – krajowych i zagranicznych. Umożliwi stworzenie – 

na bazie uniwersalnych umiejętności wykonawczych – szeregu różnorodnych specjalności, 

odpowiadających całemu spektrum historycznych stylów i estetyk wykonawczych oraz 

współczesnym tendencjom artystycznym. Uwzględnienie osobistego zainteresowania 

studentów i pedagogów jest najlepszą drogą ku mistrzostwu warsztatu wykonawczego.   

W sytuacji stałego kontaktu i szybkiego przepływu informacji pomiędzy różnymi ośrodkami 

akademickimi, warsztaty artystyczne i seminaria naukowe będą zyskiwać status wyższego 

szczebla konfrontacji poglądów i metod działania. Mają też otworzyć dostęp do kręgów elity 

artystycznej. 

 

 

2.   AUTORYTET W SPRAWACH ARTYSTYCZNYCH 

 

 

 2.1.  Wysoko wykwalifikowani muzycy i teoretycy 

Fundamentem autorytetu Akademii są postaci jej wybitnych pedagogów: Kazimierza 

Wiłkomirskiego, Kazimierza Sikorskiego, Kiejstuta Bacewicza, Olgi Olginy, Franciszka 

Wesołowskiego,  Franciszka Jamrego...  Dzięki harmonijnemu połączeniu mistrzostwa 

warsztatu z postawą humanistyczną i ukształtowaną osobowością artystyczną byli oni 

personifikacjami etosu sztuki elitarnej. Partycypacja w dziele ich kolektywnej mądrości 

gwarantuje zachowanie ponadczasowej trwałości muzyki i obiektywność wartości 

estetycznych. Przeciwstawia się traktowaniu sztuki jako przemijających i zwalczających się 

tendencji i mód, jako domeny subiektywnych pobudek i gustów. 

 

 2.2.  Znajomość najnowszych nurtów artystycznych 

We współczesnym obiegu muzycznym, obok repertuaru klasycznego występują utwory epoki 

przed-bachowskiej, klasyka awangardy XX w. i przejawy najnowszych poszukiwań. Aby 

sprostać wymaganiom globalnego rynku sztuki konieczny jest wielokierunkowy rozwój 

wiedzy, techniki wykonawczej, talentu, inteligencji twórczej...  Postulat ten realizuje 

nowoczesna praktyka pedagogiczna – oparta na własnych osiągnięciach i doświadczeniu 

profesorów, zyskująca wsparcie w pracach naukowych i wykładach teoretyków, śledzących 

stan współczesnej kultury muzycznej. Regularne prezentacje bieżącej twórczości 

kompozytorskiej – zwłaszcza dzięki organizowanym w Akademii od dziesięcioleci sesjom 

"Musica Moderna" – stają się  okazją do praktycznego poznania jej różnorodnych stylów i 

nurtów. Dzięki temu spełniają ważne funkcje edukacyjne: wykonawcy najnowszych 

kompozycji – pedagodzy i studenci Akademii – w bezpośrednim kontakcie z twórcami 
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poznają sposoby interpretacji i realizacji nowej muzyki. Rozwiązywanie swoistych 

problemów wykonawczych, przyczynia się też do poszerzenia umiejętności technicznych. 

 

 2.3.  Funkcje opiniotwórcze w dziedzinie sztuki elitarnej 

Wysoko rozwinięta świadomość problemów artystycznych i postawa etyczna predestynują 

przedstawicieli społeczności naszej uczelni do pełnienia ról eksperckich w różnych gremiach 

decydujących o ocenie i społecznym funkcjonowaniu sztuki. Swoim autorytetem Akademia 

winna wspierać wszystkie inicjatywy wzmacniające pozycję elitarnej kultury muzycznej. 

Konsekwentnemu dążeniu do wypracowania przez społeczność Akademii pozycji autorytetu 

w dziedzinie muzyki winno towarzyszyć nawiązywanie kontaktów ze społecznościami innych 

uczelni oraz społeczności artystycznych, w celu wspólnego oddziaływania na lokalną i 

krajową politykę kulturalną. 

 

 

3.   WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA 

 

 

 3.1.  Powiązania z uczelniami w regionie 

Celowość takich związków funkcjonalnych potwierdza istniejąca od lat forma 

instytucjonalnej współpracy Akademii, Uniwersytetu i Uniwersytetu Medycznego – w celu 

realizacji programu dydaktycznego w Studium Muzykoterapii. Potrzebę funkcjonalnych 

powiązań między uczelniami artystycznymi dyktuje dominująca we współczesnej kulturze 

tendencja łączenia różnych mediów. Podobne umowy między uczelniami różnego typu służą 

realizacji badań i interdyscyplinarnych programów nauczania, zapobiegających zamykaniu się 

w granicach wąskich specjalizacji.    

 

 3.2.  Międzyregionalna sieć uczelni muzycznych 

Wspólnie organizowane warsztaty, przeglądy i konferencje służą intensyfikacji działań 

artystycznych i naukowych, oraz podniesieniu poziomu nauczania. Ważna staje się wymiana 

informacji naukowych, pozwalająca m. in. na kontrolę przestrzegania zakazu plagiatu w 

pracach dyplomowych, magisterskich i naukowych. Kontakty na poziomie administracyjnym 

służą przekazywaniu doświadczeń w zakresie organizacji i zarządzania uczelniami oraz 

definiowania ich odrębności (unikatowych zakresów działania). Umożliwiają też 

skuteczniejszą obronę interesów i wartości kultury. 

 

 3.3.  Umowy partnerskie i wymiana międzynarodowa 

Kontakty między uczelniami i placówkami zagranicznymi, realizowane w ramach 

międzynarodowych programów "ERASMUS" oraz prywatnych rekomendacji i stypendiów, 

przynoszą bardzo dobre efekty i będą systematycznie poszerzane. Współpraca obejmuje 

również wymianę kadry pedagogicznej, oferty zatrudnienia absolwentów oraz definiowanie 



str. 11 

 

kierunków rozwoju i profilowanie działań uczelni, z uwzględnieniem tendencji światowych. 

Dzięki umacnianiu się pozycji Akademii w rankingu uczelni i ofercie unikatowych specjalności 

studiów realna stanie się rekrutacja studentów za pośrednictwem uczelni partnerskich. 

Tworzone też będą specyficznie wyprofilowane programy studiów dla obcokrajowców. 

 

 

4.   OFERTA RYNKOWA 

 

 

 4.1.  Impresariat i biuro karier 

We współczesnym świecie sztuki istotnym warunkiem powodzenia artysty jest promocja i  

organizacja jego występów. Wyspecjalizowana, lokalna agencja będzie prowadzić bazę 

informatyczną ofert artystycznych, poszukiwać adresatów adekwatnych dla specyficznego 

repertuaru i zespołów wykonawczych. Będzie utrzymywać kontakty z potencjalnymi 

wykonawcami i odbiorcami kompozycji muzycznych, badać potrzeby rynku muzycznego 

i sygnalizować je wykonawcom i kompozytorom. Będzie też zajmować się logistyką imprez 

artystycznych. Zadaniem biura karier będzie również utrzymywanie kontaktów z 

potencjalnymi pracodawcami i doradztwo zawodowe – poprzez konfrontację popytu na 

określonych specjalistów z profilem wykształcenia absolwentów i planami specjalizacyjnymi 

studentów. Elektroniczna baza informacji o absolwentach pozwoli monitorować ich drogę 

zawodową. Na podstawie prognoz rozwojowych powstawać będą programy kształcenia 

ukierunkowane na przyszłość. 

 

 4.2.  Profesjonalne studio nagrań dla potrzeb fonografii i filmu 

Elitarność kultury wysokiej powoduje, że duże wytwórnie płytowe nie są zainteresowane 

publikacją tego rodzaju nagrań. Akademia jest więc szczególnie predestynowana do 

produkcji krótkich serii wydawniczych. Istniejąca baza lokalowo-sprzętowa oraz wysokie 

kompetencje pracowników, doświadczonych w nagrywaniu różnych składów wykonawczych 

muzyki klasycznej, w pełni zasługują na wykorzystanie nie tylko na użytek własny, ale także 

dla celów komercyjnych. Renoma zdobyta w trakcie działania publicznego, konkurencyjność 

cenowa, a zwłaszcza utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem filmowym (m.in. poprzez 

współpracę ze Szkołą Filmową) powinny zaowocować m.in. trwałym udziałem w produkcji 

filmów – zwłaszcza krótkometrażowych i eksperymentalnych, wymagających specyficznej 

oprawy muzycznej.   

 

 4.3.  Wydawnictwo muzyczne: nuty, książki, czasopismo, serie wydawnicze  

Publikacje dorobku artystycznego i intelektualnego twórców związanych z Akademią to nie 

tylko uzupełnienie jej podstawowej funkcji – kształcenia kadr muzycznych – ale także 

budowanie zewnętrznego wizerunku uczelni: kompetencji jej pedagogów, specyficznych 

kierunków i sposobów uprawiania sztuki i nauki. Dla prezentacji wyróżniających się rozpraw 
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doktorskich z zakresu teorii muzyki powołana została seria wydawnicza "Dissertationes 

Lodzienses de musicæ theoria". Perspektywa publikacji wartościowych fragmentów prac 

magisterskich i dyplomowych będzie też funkcjonować jako  mechanizm podnoszenia ich 

poziomu. Zwierciadłem bieżącej pracy Akademii stanie się czasopismo informujące o sesjach, 

koncertach, osiągnięciach studentów i pedagogów, zamieszczające również recenzje 

i abstrakty prac w języku angielskim.  

Wydawnictwo będzie zajmowało się produkcją materiałów dydaktycznych (m.in. 

podręczników i skryptów) – także w formie plików komputerowych i e-booków. 

W wyspecjalizowanych działach wydawnictwa studenci będą mogli zdobywać wiedzę 

i praktyczne umiejętności w zakresie edytorstwa muzycznego.  

 

 

5.   UDZIAŁ W STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU 

 

 

 5.1.  Kształtowanie środowiska i wydarzeń artystycznych 

Jako wyjątkowa placówka w regionie – ucieleśniająca trwałe wartości kultury i koncentrująca 

najwybitniejszych przedstawicieli różnych specjalności muzycznych – Akademia powinna 

mieć decydujący wpływ na politykę kulturalną władz lokalnych. Jej przedstawiciele powinni 

zasiadać w gremiach ustalających bieżące i dalekosiężne plany, dbając o interesy środowiska 

artystycznego i przedstawiając rozwiązania określonych problemów, wypracowane w 

Akademii. 

  

5.2.  Centrum kultury, edukacji i dokumentacji muzycznej 

Powstający Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej ma za zadanie  

gromadzenie rozproszonej dokumentacji życia muzycznego miasta oraz prowadzenie badań 

nad jego tradycją, aktualną sytuacją i trendami rozwojowymi. Na ich podstawie Akademia 

będzie pełnić funkcję opiniotwórczą i doradczą w zakresie polityki kulturowej. Jej rolą będzie 

też tworzenie programów działań edukacyjnych, wdrażanych następnie przy współpracy z 

placówkami kultury. Działania diagnostyczne i projekcyjne uczelni staną się impulsem do 

powołania  wyspecjalizowanych zespołów badawczych – obejmujących socjologów kultury, 

psychologów, pedagogów, specjalistów do spraw marketingu – w celu rozszerzenia skali 

badań i wdrożenia ich efektów. 

 Ośrodek podejmie się zadania  archiwizacji dziedzictwa łódzkiego środowiska muzycznego 

oraz poszukiwania śladów koegzystencji 'czterech kultur', dla popularyzacji i naukowego 

opracowania ich historii. Digitalizacja zasobów archiwalnych stanie się podstawą ich 

udostępniania informacji w postaci cyfrowej przez Internet, jak również w formie 

tradycyjnego druku. Ułatwi do nich dostęp badaczom, pozwoli też na stworzenie 

nowoczesnych – multimedialnych – form prezentacji zjawisk kultury.  
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 5.3.  Promocja miasta poprzez osiągnięcia artystyczne i naukowe 

W rozwoju cywilizacyjnym – przebiegającym poprzez nastawioną na wartości materialne 

rewolucję przemysłową, do rewolucji umysłowej i pomnażania kultury niematerialnej –  

sztuka, a muzyka w szczególności stanowi idealny obszar czystej kreatywności. Dlatego też 

muzyka nadaje się na promocyjną wizytówkę miasta – stawiającego na przemysły kreatywne. 

Tym bardziej, że właśnie muzyka jest jedyną dziedziną aktywności, w której od dawna 

odnosimy sukcesy na miarę światową. Muzyka jest również niezbędnym elementem 

wszelkich działań promocyjnych, angażujących różne media.  

Poprzez uczestniczenie w kreowaniu wizerunku miasta, Akademia stanie się bardziej 

widoczna również poza jego granicami. Działania instytucjonalne uczelni dopełni aktywność 

jej pracowników, utożsamiających się z elitarną wspólnotą wartości i celów, skupioną w 

Akademii.  
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III.CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE 

 

CEL STRATEGICZNY 1 

"Kształcenie artystyczne na najwyższym poziomie" 
 

CELE OPERACYJNE: 

 1.1.  Wysokie kompetencje pedagogów 

Gwarancją jakości kształcenia w Akademii są wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej. Dla 

ich zapewnienia prowadzony jest stały monitoring i weryfikacja zatrudnienia. Rolą Uczelni 

jest motywowanie kadry pedagogicznej do podejmowania działań podnoszących kwalifikacje 

oraz stwarzanie warunków ich realizacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych 

pracowników, którzy powinni być świadomi zasad awansu zawodowego poprzez osiąganie 

kolejnych, wymaganych stopni naukowych. Swe kompetencje pedagodzy potwierdzają 

aktywnością na polu artystycznym i naukowym. Sprawdzianem są wystąpienia na 

ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach, kursach i warsztatach oraz 

udział w koncertach i konkursach. Udokumentowana działalność w tych obszarach oraz 

ocena efektów nauczania są podstawami decyzji personalnych. 

Dla podniesienia poziomu nauczania prowadzona będzie współpraca z najlepszymi 

ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie oraz angażowanie specjalistów 

z poszczególnych dyscyplin artystycznych lub naukowych, z intencją wzbogacenia 

doświadczenia, umiejętności i wiedzy własnej kadry.  

Podobne efekty mają przynieść intensywne i zróżnicowane zajęcia warsztatowe, wykłady 

i kursy, prowadzone przez wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych. 

Narzędziem realizacji procesu kształcenia i promocji kadr będą również działania artystyczne 

i sesje naukowe organizowane przez Uczelnię. 

 

 1.2.  Kontakty z osobowościami artystycznymi oraz wymiana międzynarodowa 

 pedagogów i studentów  

Zapraszanie znanych artystów z różnych dyscyplin, w celu przeprowadzenia zajęć, 

warsztatów i kursów mistrzowskich (na czas trwania od dwóch dwa dni do dwóch tygodni), 

jest sposobem realizacji zasady elitaryzmu i stałego podnoszenia poziomu kształcenia. Dla 

realizacji konkretnego projektu, obejmującego większą ilość czasu (60-100 godzin), 

przewidywana jest forma warsztatów panelowych.  

Wybitne osobowości są również zapraszane do prac w jury konkursów, organizowanych 

przez Akademię. 

Okazją do kontaktów ze specjalistami jest udział pedagogów i studentów w kursach oraz 

warsztatach wakacyjnych organizowanych przez inne ośrodki artystyczne i naukowe. 

Ważnym założeniem strategicznym jest intensyfikacja kontaktów w formie wymiany 

międzyuczelnianej i międzynarodowej studentów: uczestnictwa w imprezach 
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organizowanych przez inne uczelnie, wyjazdów na zagraniczne staże, programy badawcze 

i konferencje oraz prowadzenie zajęć przez wykładowców na innych uczelniach. 

Wykorzystywane będą do tego celu dwustronne umowy partnerskich, międzynarodowe 

programy stypendialne typu Sokrates-Erasmus oraz kontakty indywidualne.  

 

 1.3.  Wdrażanie nowych programów nauczania  

Nowe programy nauczania powinny podążać za potrzebami rynku pracy – dostosować do 

nich metody nauczania, repertuar i formy jego opracowywania oraz propagować 

umiejętności marketingowe. 

Celem zajęć praktycznych jest ugruntowanie umiejętności wykonawczych zgodnie ze 

studiowaną specjalnością. W programach nauczania powinno znaleźć się więc więcej działań 

praktycznych, związanych np. z grą solistyczną, kameralistyką lub studiami orkiestrowymi, 

realizacją oper i musicali, prowadzeniem chórów i orkiestr, interpretacjami ruchowymi 

utworów muzycznych oraz choreografii. 

Zajęcia teoretyczne powinny w sposób wyraźny korespondować ze specyfiką poszczególnych 

kierunków i specjalności. Przedmioty umieszczone w grupie fakultetów specjalistycznych 

powinny pogłębiać wiedzę o uprawianej dyscyplinie. Program przedmiotów fakultatywnych – 

ogólnych i humanistycznych – powinien być dostosowany do potrzeb kształcenia. W ofercie 

programowej zwiększy się liczba przedmiotów związanych z innymi dziedzinami sztuki: 

teatrem, filmem, fotografią, plastyką. 

Zakresy i forma egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z podejmowanej pracy zawodowej. 

Programów nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz programu Studium 

Pedagogicznego będą dostosowane do zmian wprowadzanych w szkolnictwie muzycznym 

stopnia podstawowego i średniego. 

 

 1.4.  Nowe kierunki studiów i specjalności  

Uruchamianie nowych kierunków – zgodnych z zapotrzebowaniem – oraz ograniczanie 

przyjęć studentów na specjalności mniej popularne jest ważnym elementem strategii 

Uczelni, przewidywanym do realizacji w dwóch etapach. Oferta studiów zostanie 

dostosowana do zapotrzebowania na rynku pracy, ustalonego dzięki prowadzeniu 

systematycznego wywiadu środowiskowego i współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 

(filharmoniami, operami teatrami muzycznymi i dramatycznymi, chórami i samodzielnymi 

zespołami, placówkami edukacyjnymi, impresariatami artystycznymi…).  

Zadaniem Biura Karier będzie prowadzenie analiz aktualnego stanu rynku oraz trendów 

rozwojowych. Na ich podstawie zostaną określone potrzeby prowadzenia poszczególnych 

kierunków i specjalności – również unikatowych, oferujących specjalistyczną wiedzę 

i umiejętności.  

Elastyczność i oryginalność oferty kształcenia stanie się efektem przyjęcia zasady szybkiego 

reagowania na zaistniałą sytuację i prognozy. Sposobem realizacji będzie powoływanie 
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specjalizacji i studiów podyplomowych, dających możliwość uzupełnienia i poszerzenia 

wiedzy w określonym obszarze. Jest to strategia długofalowa, wymagająca opracowania 

sposobów pozyskiwania słuchaczy, specjalistów i infrastruktury.  

 

 1.5.  Stworzenie programu studiów dla studentów zagranicznych  

Programy dla obcokrajowców prowadzone w języku angielskim stają się niezbędne 

w sytuacji, gdy komunikacja w języku polskim – pomimo wcześniejszego, intensywnego 

kursu językowego – stanowi dla cudzoziemców barierę w przyswajaniu wiedzy 

(obcokrajowcy dobrze posługujący się językiem polskim powinni uczęszczać na zajęcia razem 

ze studentami polskimi). Oferowanie zajęć, i kursów w języku angielskim zachęci 

potencjalnych kandydatów do studiowania w Akademii w Łodzi. Zachętę tę należy wzmocnić 

opracowaniem w języku angielskim materiałów pomocniczych do prowadzonych zajęć 

(haseł, wyjaśnień, tekstów źródłowych itp.), ułatwiających przyswajanie wiedzy.  

Profil kształcenia studentów instrumentalistyki i wokalistyki, pochodzących z Azji, będzie 

uwzględniać różnice kulturowe i edukacyjne. 

 

 1.6.  Wypoziomowanie programów studiów na poszczególnych stopniach studiów 

Charakter studiów na poszczególnych stopniach kształcenia powinien być zróżnicowany 

i zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK). Ważnym elementem KRK jest powiązanie 

konkretnych kwalifikacji uzyskanych przez studenta ze ścieżką kształcenia i poziomem 

studiów. Wymagane efekty kształcenia są omawiane i weryfikowane w trakcie egzaminów 

przez komisje egzaminacyjne oraz na zebraniach katedr i rad wydziałów. 

Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przede wszystkim przekazać ogólną wiedzę 

i umiejętności z zakresu danej specjalności. Bardzo ważne jest prowadzenie przedmiotów 

specjalistycznych przygotowujących – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej – do 

wykonywania zawodu muzyka. Studia drugiego stopnia powinny być ukierunkowane na 

specjalizację zarówno w przedmiotach teoretycznych jak i praktycznych. Jest to szczególnie 

istotne na wydziałach wykonawczych. Oferta przedmiotów praktycznych i teoretycznych 

umieszczona w modułach obligatoryjnych i fakultatywnych służy indywidualnemu 

profilowaniu studiów przez słuchaczy. Studia podyplomowe dają możliwość zarówno 

kontynuacji kształcenia, jak i poszerzania wiedzy lub umiejętności w wybranym zakresie. 

 

 1.7.  Elitarność studiów doktoranckich  

Elitarny charakter studiów trzeciego stopnia będzie gwarantowany dzięki kilku czynnikom. 

Pierwszym jest proces rekrutacji, którego zadaniem jest sprawdzenie wysokiego poziomu 

wykonawczego i intelektualnego kandydatów. Istotną funkcją komisji rekrutacyjnych jest 

wypracowanie sposobu obiektywnej oceny potencjału naukowego. Kandydat na studia 

trzeciego stopnia powinien określić obszar planowanych badań i ich problematykę.  

Program studiów doktoranckich, oprócz przedmiotów specjalistycznych, zawiera również 

przedmioty z zakresu metodologii nauk oraz najnowszych metod analitycznych stosowanych 
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w naukach o muzyce. Ogólna wiedza doktoranta jest poszerzana poprzez podejmowanie 

wybranych tematów, umieszczonych w grupie fakultatywnej. 

 

 1.8.  Poszerzenie ofert studiów podyplomowych  

Realizując zasadę uczenia się przez całe życie, Akademia przygotowuje ofertę studiów 

podyplomowych, mieszczących się w różnych zakresach:  

- studiów mistrzowskich, rozwijających specyficzne zdolności poszczególnych kandydatów 

i przygotowujących do podejmowania określonych kroków zawodowych (uczestnictwo 

w konkursach, aplikacja do konkretnych zespołów muzycznych itp.), 

- rozszerzających wykształcenie zdobyte na studiach podstawowych o nową wiedzę 

i umiejętności specjalistyczne, umożliwiające działania w konkretnych obszarach (np. 

posługiwanie się komputowymi programami kompozycyjnymi, edytorskimi, posługiwanie się 

technikami multimedialnymi itp.), 

- prowadzenia działalności organizacyjnej, menadżerskiej i impresaryjnej ma rynku 

muzycznym. 

Studia podyplomowe traktowane są jako wyższy stopień edukacji; do realizacji programów 

nauczania będą zatrudniani najwybitniejsi specjaliści. 
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CEL STRATEGICZNY 2 

"Patronat nad wydarzeniami artystycznymi i naukowymi" 
 

CELE OPERACYJNE: 

 2.1.  Wspieranie pracy katedr wyznaczających kierunki i tematy badawcze 

Kierownicy katedr i zakładów działających w uczelni, powinni wyznaczać konkretne kierunki 

działań naukowo-badawczych, których wyniki będzie można upubliczniać w różnego typu 

opracowaniach i publikacjach (monografiach, zbiorach artykułów, podręcznikach itp.). 

Scedowanie kompetencji do kształtowania planów naukowych na podstawowy szczebel 

organizacji (katedry i zakłady), ma służyć rozpoznaniu i definiowaniu rzeczywistych obszarów 

zainteresowań problemami badawczymi pracowników Uczelni. W przyszłości, w ramach 

działających już katedr i zakładów, konieczne będzie tworzenie – do realizacji określonych 

projektów – interdyscyplinarnych zespołów badawczych, złożonych z osób o różnych 

kompetencjach i zdolnych do wspólnego działania.  

 

 2.2.  Zwiększenie udziału pracowników Uczelni w nowych badaniach. Planowanie 

 sesji i konferencji naukowych z udziałem światowych przedstawicieli nauki i sztuki 

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej przez pracowników Uczelni ma na celu 

zarówno podbudowanie działalności artystycznej wiedzą historyczną, jak i ugruntowanie 

znajomości nowoczesnych koncepcji estetycznych odnośnie rozumienia muzyki i sposobu jej 

interpretacji. Międzyuczelniane i międzynarodowe konferencje będą wykorzystywane do 

prezentacji bieżących tendencji badawczych przez ich czołowych przedstawicieli. Dla 

przeniesienia zyskanych na nich wiedzy i doświadczenia, na terenie Akademii będą 

organizowane także seminaria i warsztaty dla naszych studentów. 

 

 2.3.  Prowadzenie wspólnych prac badawczych z uczelniami łódzkimi, polskimi 

 zagranicznymi 

Współpraca z łódzkimi uczelniami (wspólne projekty badawcze ) oraz instytucjami Łodzi 

i regionu podejmowana będzie przede wszystkim ze względu na interdyscyplinarność 

podejmowanych tematów i wnoszenie niezbędnych kompetencji przez osoby z innych 

środowisk. Dla innych uczelni i ośrodków badawczych Akademia powinna być utożsamiana 

z ważnym ośrodkiem badań nad sztuką muzyczną oraz środowiskiem, w którym powstają 

nowatorskie rozwiązania w zakresie twórczości i wykonawstwa sztuki muzycznej. 

Współpraca z uczelniami muzycznymi z innych ośrodków będzie podejmowana celem 

wzbogacenia metod badawczych i wspólną weryfikację efektów. 

Strategią władz będzie utrzymywanie długoterminowej, elastycznej współpracy między 

uczelniami, opartej na zbieżnych zainteresowaniach i kontaktach interpersonalnych. 
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2.4.  Wdrożenie wyników badań naukowych do celów społecznych i zawodowych 

Do ważnych zadań Uczelni należy opracowanie metod wprowadzania młodych artystów 

w życie zawodowe, ich promowanie i wspieranie na początku kariery. Jednym z kierunków 

takich działań będzie praktyczne wykorzystanie wniosków wynikających z badań nad kulturą 

muzyczną Łodzi i regionu. Odkrywanie specyfiki kulturowej środowiska będzie zmierzało do 

zbudowanie adekwatnej (mającej optymalne szanse powodzenia) strategii działania 

odnośnie edukacji i oferty artystycznej.  

Długookresowy program badań i włączenie do nich studentów będzie miało na celu 

przygotowanie ich do łatwiejszego wejścia w samodzielne działania zawodowe. Umiejętności 

znajdowania sobie nisz artystycznych i działania można kształcić już w czasie studiów 

wprowadzając obowiązek samodzielnego przeprowadzenia jakiegoś działania (występu, 

odczytu itp.) w dowolnej placówce poza Uczelnią. Te kompetencje zawodowe mogą być 

rozwijane w pracach studenckiego koła naukowego lub na studiach podyplomowych. 

 

 2.5. Inicjacja i opieka nad studenckimi kołami naukowych oraz innymi formami 

 artystycznej i naukowej działalności studentów 

Szanując zasadę samorządności ruchu studenckiego, Akademia będzie otaczać opieką 

i pomocą formy działania przynoszące konkretne, pożyteczne efekty, przygotowujące do 

działalności zawodowej. Celem tworzenia nowych i aktywizacji pracy kół naukowych 

działających w Uczelni jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów, nawiązanie 

współpracy naukowej i artystycznej z rówieśnikami innych uczelni w kraju i za granicą. 

W ramach kół naukowych studenci mogą prezentować własne dokonania na polu nauki 

i sztuki, inicjować projekty i rozwijać swoje zainteresowania.  

Ważnym elementem aktywności studenckich kół naukowych jest organizowanie 

środowiskowych, międzyuczelnianych konferencji. Władze Akademii będą popierać tę formę 

aktywności, dbając o to, aby spotkania na terenie naszej Uczelni stały się jej dobrą 

wizytówką. 

 

 2.6. Pozyskiwanie grantów oraz innych rodzajów stypendiów artystycznych 

 i naukowych 

Należy zintensyfikować działania zmierzające do pozyskiwanie środków finansowych na 
badania naukowe – w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Narodowego Centrum Nauki oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Priorytetem jest wspieranie młodych naukowców, którzy rozpoczynają swoją karierę 
w uczelni i pomoc w składaniu wniosków o granty w ramach programów NCN-u, jak również 
o stypendia artystyczne i naukowe (np. rekomendować wnioski o stypendia dla wybitnych 
młodych naukowców, przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
Ważna jest także stała współpraca z władzami miasta i regionu, wzmacniająca szansę 

aplikacji w konkursach na realizację konkretnych działań, promujących miasto i region. 
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 2.7. Utworzenie wydawnictwa Uczelni. Opracowanie dystrybucji i reklamy 

 powstałych pozycji wydawniczych 

Własne wydawnictwo Akademii jest koniecznym dopełnieniem działalności artystycznej, 

naukowej i pedagogicznej. Spełniać będzie istotną rolę w procesie awansu zawodowego 

pracowników, powiązanego z obowiązkiem tworzenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. 

Dbając o poziom edytorski i merytoryczny oraz wypracowując rozpoznawalną szatę 

graficzną, wydawnictwo przyczyni sie do budowania wizerunku uczelni i jej kadry 

pedagogicznej.  

Produkcja materiałów dydaktycznych (m.in. podręczników i skryptów) – także w formie 

plików komputerowych oraz e-booków – usprawni proces nauczania i przyczyni się do 

wzrostu jego poziomu. 

Jednym z najważniejszych produktów wydawnictwa będzie czasopismo, zawierające bieżące 

informacje o pracy uczelni i osiągnięciach osób z nią związanych. Czasopismo będzie również 

służyło utrzymywaniu więzi z absolwentami – zwłaszcza reprezentującymi Akademię za 

granicą. Dzięki abstraktom – w języku angielskim – prac wydanych w Akademii, będą oni 

mogli promować Uczelnię. 

 

 2.8.  Dokumentacja i archiwizacja zbiorów materialnych i elektronicznych do celów 

 artystycznych, naukowych i badawczych 

Utrzymanie wysokiej pozycji w świecie, cechującym się coraz szybszym przepływem 

informacji, wymaga dysponowania mobilną bazą danych, gwarantującą pedagogom 

i studentom osiągnięcie odpowiedniego poziomu zajęć zaś partnerom – atrakcyjność 

współpracy.  

Digitalizacja zasobów biblioteki – łącznie z przygotowaniem zbiorów nutowych w wersji 

elektronicznej – zapewni łatwiejszy dostęp do uaktualnionych katalogów bibliotecznych 

i zgromadzonych materiałów, poza siedzibą biblioteki i niezależnie od czasu jej pracy. 

Biblioteka będzie też pozyskiwać licencje na dostęp w sieci internetowej do cyfrowych form 

publikacji i uzyska status biblioteki naukowej. 

Wyposażenie fonoteki w sprzęt do przegrywania płyt analogowych na nośniki elektroniczne 

ułatwi korzystanie ze starszych zasobów, chroniąc je jednocześnie przed techniczną 

degradacją. Po rozwiązaniu problemów prawnych, stworzona zostanie do celów 

dydaktycznych baza nagrań audio i video, dostępnych w sieci komputerowej. 

Archiwizacja pisemnych prac licencjackich i magisterskich w formacie pdf. będzie służyć 

zarówno procesowi dydaktycznemu (analizie podejmowanej problematyki oraz metod 

postępowania), jak i kontroli przestrzegania zasad etyki w postępowaniu naukowym 

(samodzielności i praw autorskich). 

 

2.9.Wdrożenie systemu ochrony i korzystania z własności intelektualnej 

W Uczelni powstanie „Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
oraz zasad komercjalizacji wyników prac intelektualnych”, którego zasady powinny być 
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wdrożone i przestrzegane przez wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. Na 
postawie zasad określonych w regulaminie będzie można rozstrzygać  wszelkie sprawy 
sporne pomiędzy uczelnią a pracownikami, a także podejmować działania w stosunku do 
dóbr intelektualnych, które mogą być przedmiotem praw Akademii. 
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CEL STRATEGICZNY  3  

"Akademia jako uczelnia z nowoczesnym zapleczem technologicznym" 

 

CELE OPERACYJNE: 

 3.1. Powiększenie zaplecza artystyczno-dydaktycznego w postaci nowoczesnej sali  

 koncertowej, sceny letniej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji 

 i Dokumentacji Muzycznej 

Poszerzenie możliwości prowadzenia różnorodnych form pracy artystycznej, pedagogicznej 

i naukowej stanie się możliwe dzięki nowej bazie lokalowej oraz modernizowanemu 

wyposażeniu, które zapewni komfortowe warunki pracy dydaktycznej, artystycznej 

i naukowej. 

Sala koncertowa, sale kameralne i scena letnia stworzą możliwość szlifowania i prezentacji 

talentów. Wśród realizowanych przedsięwzięć znajdą się koncerty, konkursy, warsztaty, 

spektakle operowe, musicalowe, taneczne i estradowe . 

Aula i duże sale wykładowe zachęcają do organizowania konferencji, wykładów i prezentacji. 

Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej będzie pełnić istotną rolę 

w rozwoju kultury regionu łódzkiego. Niewątpliwie jedną z funkcji Ośrodka będzie 

prowadzenie dokumentacji działalności najwybitniejszych postaci związanych z Akademią 

oraz łódzkim środowiskiem muzycznym.  

 

 3.2. Powstanie profesjonalnego studia nagrań przystosowanego do cyfrowej 

 rejestracji i obróbki dźwięku. Wykorzystanie nowoczesnego zaplecza technicznego 

 do celów artystycznych, edukacyjnych i badawczych 

Możliwości dokonywania profesjonalnych nagrań muzycznych powiększą się dzięki 

uruchomieniu w nowych obiektach Akademii (Sali koncertowej i Regionalnym Ośrodku 

Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej) pomieszczeń studyjnych, wyposażonych 

w wysokiej klasy aparaturę. Będą służyły zarówno dokonywaniu nagrań własnych 

(utrwalających dorobek pracowników, tworzących materiał dydaktyczny i promocyjny...), jak 

i w przyszłości- usługowych, dla zewnętrznych zleceniodawców. Na bazie doświadczeń 

(realizacji praktycznych) i badań naukowych prowadzonych przez kadrę Akademii powstanie 

specjalizacja w zakresie realizacji cyfrowej rejestracji i obróbki dźwięku, a w przyszłości – 

nowy kierunek nauczania lub studia podyplomowe.  

 

3.3. Wszechstronna modyfikacja strony internetowej jako nośnika informacji  i 

środka komunikacji. Wirtualny dziekanat, elektroniczna legitymacja studencka 

 oraz formy e-learningu 

Priorytetem jest stworzenie wielofunkcyjnej, profesjonalnej, intuicyjnej strony internetowej 

Akademii, mającej pełnić różne funkcje informacyjne i komunikacyjne. Na stronie 

internetowej uczelni zamieszczane będą aktualne propozycje artystyczne, informacje 

o sesjach i konferencjach artystyczno-naukowych.  
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Wprowadzona zostanie elektroniczna sprawozdawczość pracowników naukowo-

dydaktycznych. Forma wirtualnej uczelni (wraz z wirtualnym dziekanatem) ułatwi 

rozwiązywanie problemów logistycznych oraz komunikację między pedagogami 

i studentami. Nowoczesne formy komunikacji z pracownikami Działu Nauczania usprawnią 

obsługę studentów i doktorantów. Wprowadzona też zostanie elektroniczna legitymacja 

studencka. 

Technika e-learningu umożliwi zaliczanie części przedmiotów teoretycznych drogą 

internetową m.in. przez studentów przebywających na zagranicznych stypendiach i stażach. 

Umowy między Akademią i innymi uczelniami na świadczenie usług e-learningowych 

i konsultacji internetowych pozwolą studentom na swobodniejszy dobór przedmiotów 

i lepsze indywidualne profilowanie programów studiów.  
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   CEL STRATEGICZNY 4 

"Współdziałanie z miastem, regionem oraz nawiązywanie nowych kontaktów  

w Polsce i zagranicą podstawą rozwoju Uczelni" 

 

CELE OPERACYJNE: 

 4.1. Kulturotwórcza rola uczelni w regionie. Wpisanie Akademii w strategię miasta 

 i regionu 

Uczelnia powinna wyznaczać standardy kultury muzycznej, propagować sztukę muzyczną na 

najwyższym poziomie i kształtować gusty melomanów. Powinna być obserwatorem  nowych 

trendów w muzyce polskiej i światowej, przyczyniać się do ich kreacji i rozwoju, jak również 

zapoznawać z nimi szerokie grono odbiorców. 

W kreowaniu nowoczesnej funkcji Akademii Muzycznej niezbędne jest wykorzystanie 

potencjału środowiska łódzkiego, wieloletniej tradycji i historii miasta. Ważne jest 

stworzenie odpowiednich warunków do podejmowania nowatorskich idei, w tym także 

realizacji jednego z głównych celów strategicznych rozwoju Łodzi na lata 2010-16, jakim są 

tzw. "przemysły kreatywne", utożsamiane m.in. z działami kultury artystycznej, i stanowiące 

obecnie dynamicznie rozwijający się sektor światowej gospodarki.  

   

 4.2.  Udział w działaniach nawiązujących do łódzkiej awangardy artystycznej  

Akademia Muzyczna ma stać się uczelnią na wskroś nowoczesną, elitarną, otwartą na 

nowatorskie prądy w sztuce, kontynuującą tradycje awangardowych nurtów artystycznych 

oraz wielokulturowości cechującej łódzkie środowisko. W jej działalność musi być wpisana 

organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym: 

koncertów, konkursów, festiwali itp. Przewidziana jest realizacja wspólnych projektów 

artystycznych z Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego oraz Państwową Wyższą 

Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera i innymi instytucjami kultury w 

regionie. 

 

 4.3. Udostępnianie infrastruktury dla potrzeb różnych przedsięwzięć kulturalnych, 

 naukowych i biznesowych  

Szczególny urok i charakter zabytkowego budynku Uczelni – wpisującego się w historię 

przemysłową miasta, łączącego tradycję ze współczesnością – powinien być rekomendowany 

jako oprawa spotkań biznesowych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. W tym celu 

zostanie stworzona specjalna oferta koncertowa, uwzględniająca różne okazje i gusty 

różnych środowisk. 

Do nagrywania muzyki i produkcji multimedialnych wykorzystane zostaną pomieszczenia 

studiów oraz wysokiej klasy aparatura elektroakustyczna i instrumenty muzyczne. 

Zabytkowe pomieszczenia będą też polecane producentom filmów i reklam, jako naturalna 
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scenografia. Profesjonalna oferta zawierać będzie fotograficzną dokumentację wnętrz 

pałacowych i próbki nagrań audio-video wykonanych w studiach Akademii. 

 

 4.4. Upowszechnianie sztuki i edukacji poprzez współpracę z instytucjami 

 kulturalnymi i edukacyjnymi wszystkich poziomów kształcenia  

Zadaniem naczelnym Akademii jako uczelni artystycznej jest upowszechnianie kultury 

muzycznej w regionie i całej Polsce. Naturalnymi partnerami są filharmonie, opery i teatry 

muzyczne, związane często więzami personalnymi, które ulegną wzmocnieniu dzięki 

działaniu Koła Absolwentów. Należy też podjąć współpracę z innego rodzaju placówkami, 

prowadzącymi akcję kulturowo-edukacyjną, proponując rozszerzenie ich treści o wartości 

muzyczne lub wspólną realizację projektów multimedialnych.  

Przeprowadzenie działań edukacyjnych i upowszechnieniowym będzie wsparte akcjami 

medialnymi ukazującymi Akademię jako centrum kreacji i popularyzacji kultury muzycznej. 

 

 4.5. Prowadzenie działalności koncertowej skierowanej do szerokiej publiczności 

Konieczne jest ciągłe poszerzanie kręgów odbiorców sztuki. Stworzenie bogatej 

i zróżnicowanej oferty edukacyjno-artystycznej dostosowanej do potrzeb poszczególnych 

grup odbiorców w różnym wieku. Ścisła współpraca z mediami ma na celu promocję oferty 

programowej oraz przedsięwzięć artystycznych uczelni na terenie miasta i regionu.  

 

 4.6. Współpraca z instytucjami kultury: Filharmonią, Operą, Teatrem Muzycznym 

 i teatrami dramatycznymi  

Rozwijanie tej współpracy powinno być realizowane poprzez wspólne projekty artystyczne. 

Ważny jest też udział przedstawicieli Uczelni w szeroko pojętej aktywności władz lokalnych 

i regionalnych oraz w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kultury i stowarzyszenia 

artystyczne.  

 

 4.7.  Monitoring losów absolwentów 

Śledzenie dróg aktywności zawodowej wychowanków stanie się jednym z podstawowych 

zadań działającego w Akademii Biura Karier, którego uaktywnienie wpisane jest w strategię 

Uczelni. Podstawą będzie wprowadzenie adekwatnego kwestionariusza osobowego 

absolwenta i bieżące aktualizowanie danych, zwłaszcza dzięki utrzymywaniu kontaktów 

internetowych. Zadaniem biura będzie także nawiązanie ścisłej współpracy z pracodawcami 

regionu, którzy zatrudniają naszych studentów i absolwentów. Uzyskiwanie od nich opinii na 

temat obowiązujących w Akademii programów nauczania oraz kwalifikacji naszych 

absolwentów jest warunkiem podnoszenia jakości kształcenia przyszłych roczników, zgodnie 

z wymogami rynku pracy.  

 Monitoring powinien przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy nasi absolwenci 

podejmują pracę zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Uzupełniając dane analityczne 

dotyczące aktualnych potrzeb rynku pracy, powinien jednocześnie ukazywać znaczące 
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osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne absolwentów oraz tworzyć fundament ich 

więzi z Akademią, ułatwiającej organizacje zjazdów, działania promocyjne i wykorzystywanie 

ich doświadczeń przez młodą kadrę i studentów Uczelni. Z powodu braku agencji 

koncertowych w Polsce, Akademia przejmuje ich zadania. Nie jest jednak w stanie zastąpić 

pracy profesjonalnych  instytucji, które powinny zajmować się karierą zawodową młodych 

artystów. 

Kwestionariusz osobowy obejmować będzie informacje przydatne do celów bieżących, ale 

też zawierać będzie poszerzony profil, umożliwiający w przyszłości tworzenie syntez 

naukowych.  

 

 4.8.  Współpraca międzynarodowa  

Rozwój współpracy międzynarodowej – przede wszystkim w formie kontaktów 

z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi – ma przyczynić się do wymiany doświadczeń 

artystycznych i pedagogicznych oraz wspólnego organizowania projektów badawczych 

związanych z muzyką i jej wykonawstwem. Obok dzielenia się dorobkiem naukowym, 

istotnym punktem współpracy jest promowania kultury polskiej zagranicą, a tym samym 

pomnażania dóbr kultury światowej. Dla intensywnej realizacji tych zadań powołana zostanie 

funkcja pełnomocnika (koordynatora) działań oraz kreowani będą honorowi przedstawiciele 

Akademii za granicą – powoływani zwłaszcza spośród absolwentów Uczelni. 
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CEL STRATEGICZNY 5 

"Nowoczesna uczelnia – nowoczesne zarządzanie" 

 

CELE OPERACYJNE: 

 5.1. System zarządzania jakością kształcenia – jego dostosowanie do przepisów 

 MNiSW oraz ewaluacja zakładanych efektów kształcenia  

Ocena jakości kształcenia jest wielopłaszczyznowym systemem oceniającym i korygującym 

stosowane formy dydaktyczne oraz treści nauczania realizowane w Akademii. Celem 

systemu zarządzania jakością kształcenia jest podniesienie poziomu pracy dydaktycznej oraz 

zapewnienie rozwoju artystycznego studentów.  

System ten opiera się na strukturach wewnętrznych Akademii oraz ustalonych procedurach, 

przeprowadzanych w poszczególnych organach – w okresach jednego roku oraz dwóch 

i pięciu lat.  

Do procedur tych należą: 

- Prowadzone w ramach katedr i rad wydziałów prace merytoryczne dotyczące planów 

studiów i realizacji programów nauczania, 

- Okresowa ocena kadry, 

- Studencka ewaluacja kadry pedagogicznej, 

- Hospitowanie zajęć, 

- Ewaluacja przedmiotu po ukończeniu kursu (do wdrożenia), 

- System oceniania studentów na egzaminach, 

- Zasady dyplomowania, 

- Roczne sprawozdania kierowników katedr, przedstawiane na radach wydziału, 

- Opinie minimum kadrowego zawierające ocenę osiąganych efektów kształcenia, 

- Przedstawiane na Senacie roczne sprawozdanie zbiorcze przygotowane przez prorektora 

ds. dydaktycznych, 

- Spotkania dziekanów ze studentami poszczególnych wydziałów (przynajmniej raz 

w semestrze), 

- Spotkania władz Uczelni ze studentami (przynajmniej raz w roku lub w zależności od 

potrzeb), 

- Spotkania prorektora ds. studenckich i artystycznych oraz prorektora ds. dydaktyki 

z Samorządem Studenckim, 

- Monitorowanie zmian w zatrudnieniu – zgodne z możliwościami i potrzebami Uczelni, 

- Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dydaktyczne, w celu kompletowania 

najbardziej kompetentnej kadry. 

 

 5.2.  Długofalowy rozwój kadry dydaktyczno-naukowej 

Rozwój kadry dydaktyczno-naukowej jest procesem wymagającym planowania, dla którego 

praktyczną perspektywą jest okres 5-10 lat. Fundamentem polityki kadrowej wobec 
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pedagogów jest hierarchiczna, wielostopniowa struktura (od asystenta do profesora) 

i ścieżka awansu, zobowiązująca każdego pracownika do ciągłego rozwoju.  

Wstępną formą procesu promocyjnego będzie mobilizacja studentów do pracy w kołach 

naukowych, przyczyniających się do rozpoznania i realizacji indywidualnych predyspozycji 

oraz budowania sieci kontaktów międzyuczelnianych. 

Dbałość o prawidłowy stan kadr i obsadę przedmiotów nauczania na poszczególnych 

kierunkach i specjalnościach należy do zadań kierowników katedr i dziekanów wydziałów. 

Stwarzają oni warunki do rozwoju zawodowego, wspierają merytorycznie i materialnie 

podejmowane przedsięwzięcia, inicjują tworzenie indywidualnych planów artystycznych 

i naukowych, monitorują ich realizację. Kierownicy katedr stymulują aktywność kolektywną 

w obrębie swych jednostek (podejmowanie wspólnych tematów badawczych) oraz 

zawiązywanie się zespołów osób reprezentujących różne katedry i różne uczelnie dla 

realizacji wspólnych celów – w tym, tematów interdyscyplinarnych.  

Do lepszego spełniania tych zadań ma się przyczynić system informacji o pedagogach innych 

uczelni (postrzeganych jako potencjalni kontrahenci) oraz o planowanych zdarzeniach, w 

których mogliby brać udział pracownicy Akademii. Nawiązywaniu współpracy służyć będzie 

też strona internetowa Akademii, zawierająca profile biograficzne pracowników oraz 

prezentacje ich osiągnięć – w postaci filmów, nagrań audio, fragmentów partytur, zdjęć 

i tekstów teoretycznych. 

Działania artystyczne i naukowe, związane z rozwojem kadry pedagogicznej, prowadzone 

będą w siedzibie Akademii (sali koncertowej, salach kameralnych, scenie letniej) oraz 

w instytucjach współpracujących (teatrach, domach kultury, szkołach). W ich organizacji 

uczestniczyć będzie Biuro Promocji i Biuro Koncertowe Akademii.  

 

 5.3.  Rekrutacja  

Rekrutacja na studia powinna być poprzedzona działaniami środowiskowymi. Do istotnych 

działań promocyjnych Akademii, skierowanych do potencjalnych kandydatów na studia 

w naszej Uczelni należy w szczególności:  

-  organizowanie konkursów, prowadzenie wykładów i warsztatów,  

- prezentacja – w szkołach muzycznych, ogólnokształcących oraz różnorodnych placówkach 

kultury –osiągnięć wykładowców i studentów Akademii.  

Zwieńczeniem działalności promocyjnej są "Dni Otwarte Uczelni", będące okazją do poznania 

kierunków i specjalności nauczania oraz walorów infrastruktury i atrakcyjności studiowania 

w naszej Alma Mater. 

Ważną formą umacniania pozycji Uczelni jest organizowanie kursów przygotowawczych dla 

kandydatów na studia oraz działanie zmierzające do tworzenia w liceach klas profilowanych, 

przygotowujących młodzieży do studiów muzycznych.  

Wymagania na egzaminach wstępne na studia pierwszego i drugiego stopnia są 

zróżnicowane i weryfikowane na podstawie doświadczeń. 
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5.4. Współpraca z Samorządem Studenckim. Wspieranie inicjatyw studentów  i 

zasięganie opinii 

Samorząd studencki traktowany jest jako organ partnerski, realizujący zasadę demokracji 

i partycypacji w zarządzaniu Uczelnią. Współpraca z władzami Uczelni dokonuje sie poprzez 

przedstawicieli studentów w ciałach kolegialnych Akademii, studenckie komisje i koła 

naukowe oraz spotkania mające na celu rozwiązywanie konkretnych problemów. Organa 

i przedstawiciele studentów sprawują funkcję opiniotwórczą przy podejmowaniu decyzji 

odnośnie dydaktyki i funkcjonowania Uczelni. Ważnym instrumentem wpływu na proces 

dydaktyczny jest opiniowanie pracy pedagogów – dokonywane przez wszystkich studentów 

w okresowo przeprowadzanych ankietach. 

Koła naukowe studentów są zespołami służącymi artykulacji i realizacji zainteresowań 

problemami artystycznymi i naukowymi powiązanymi z kierunkami kształcenia w Akademii. 

Ich inicjatywy są wspierane przez Władze Uczelni organizacyjnie i finansowo – zgodnie 

z preliminarzem budżetowym.  

 

 5.5. Korygowanie i przystosowywanie warunków kształcenia dla potrzeb osób 

 niepełnosprawnych 

W zabytkowej siedzibie Akademii – ze względów konstrukcyjnych i konserwatorskich 

dostępność na wyższe piętra jest ograniczona dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu. 

Z uwagi na specyficzny charakter studiów nie jest to powodem dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych. 

 Projekty nowych budynków – z których będą też korzystały osoby spoza Akademii – 

przewidują rozwiązania architektoniczne (podjazdy i windy), umożliwiające dostęp do 

wszystkich pomieszczeń ogólnego użytku.  

 

  5.6. Pozyskiwanie środków od władz miasta w celu realizacji przedsięwzięć 

 związanych z historią, tradycją i współczesną specyfikę Łodzi.  

Ważną rolą Akademii jest podtrzymywanie tradycji kultury muzycznej Łodzi i regionu. 

Strategia pozyskiwania środków od władz Łodzi oparta będzie na działaniu Akademii na rzecz 

społeczności lokalnej i współpracy przy prestiżowych przedsięwzięciach związanych z historią 

miasta, działaniach promocyjnych, propagowani kultury regionu. Zaznaczanie swej funkcji 

kulturotwórczej będzie też dokonywane poprzez rozwijanie współpracy z innymi instytucjami 

dla realizacji wspólnych projektów artystycznych i edukacyjnych. Do wykonania tych planów 

zaangażowani zostaną soliści i zespoły artystyczne Uczelni: orkiestry i chóry. 

  

 5.7. Pozyskiwanie środków z programów unijnych i innych źródeł  

Wysoka ranga i eksponowane miejsce Akademii w pejzażu instytucjonalnym będą 

argumentami w staraniach o środki finansowe od prywatnych instytucji i osób. Umacniać się 

będzie rola Działu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy w stałym śledzeniu ogłoszeń 

o konkursach oraz innych możliwościach finansowania działalności artystycznej, naukowej, 
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edukacyjnej i upowszechnieniowej w dziedzinie kultury muzycznej. Obok poszukiwania 

źródeł dotacji, priorytetowym zadaniem tego działu będzie fachowa pomoc przy wypełnianiu 

aplikacji o uczestnictwo w różnego typu projektach – zwłaszcza związanych z Funduszami 

Unii Europejskiej. Specjaliści będą również odpowiedzialni za prawidłową realizację 

projektów, pod względem zasad finansowych, oraz za ich rozliczanie. Prowadzone przez nich 

archiwum będzie źródłem rekomendacji przy składaniu następnych aplikacji. 

 

 5.8.  Określenie strumieni działania Biura Koncertowego i Biura Promocji  

Dla nowo powstałego Biura Koncertowego niezbędne jest ustalenie horyzontu działań 

i procedur ich realizacji. Generalnym zadaniem Biura będzie organizacja życia artystycznego 

Akademii, z wykorzystaniem nowego zaplecza lokalowego (w tym obu sal koncertowych). 

Imprezy artystyczne – wynikające z funkcji dydaktycznych Uczelni oraz rozszerzające 

standardowe działania – będą też adresowane do odbiorcy zewnętrznego, partycypując 

w kompleksowej ofercie kulturalnej miasta i regionu. Dlatego też ważne jest zdefiniowanie 

funkcji Biura – nie tylko jako organizatora imprez, ale też ich koordynatora z wewnętrznymi 

i zewnętrznymi kalendarzami zdarzeń. Do tych funkcji dostosowana zostanie struktura 

organizacyjna Biura.  

Dla dalszego rozwoju Akademii istotną rolę spełni także Biuro Promocji, którego naczelnym 

zadaniem powinna być dbałość o publiczną markę Uczelni, prezentacja dokonań artystyczno-

naukowych jej pracowników oraz reklama organizowanych przez nią imprez. Warunkiem 

efektywnego działania tych obu organów jest określenie zakresu ich kompetencji 

i oddzielenie strumieni ich finansowania.  

 

 5.9.  Promocja Uczelni na zewnątrz  

Jednym z priorytetów władz Uczelni jest wykreowanie wizerunku Akademii jako 

nowoczesnego centrum wymiany myśli i doświadczeń artystycznych, łączącego tradycję ze 

współczesnością oraz utrwalenie tego wizerunku w świadomości lokalnej 

i międzynarodowej. Wykorzystane do tego będą osiągnięcia i pozycja pedagogów 

i absolwentów, ich dorobek zmaterializowany w postaci nagrań, publikacji książkowych 

i partytur, a ponadto – aktualnie organizowane koncerty, spektakle, konferencje naukowe, 

konkursy oraz różne formy kontaktów interpersonalnych.  

Dla ożywienia historii i wizerunku Akademii zainicjowane zostaną prace nad biografiami 

twórców Uczelni, jej patronów i wybitnych pedagogów. Efekty tych prac zostaną zebrane 

w ekskluzywną, bibliofilską publikację.  


