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Cele strategiczne Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej  

 

1. Kształcenie naukowe i artystyczne na wysokim poziomie 

• Dbanie o wysokie kompetencje wykładowców – zajęcia na Wydziale I prowadzą specjaliści, 

których kompetencje potwierdzają: publikacje naukowe i udział w konferencjach (w tym także 

międzynarodowych) w zakresie teorii muzyki i muzykologii, twórczość kompozytorska (liczne 

wykonania i nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich), 

działalność artystyczna (rytmika) oraz aktywność dyrygencka (edukacja artystyczna). 

• Intensyfikacja kontaktów z wybitnymi osobowościami służąca stymulowaniu aktywności 

naukowej i artystycznej zatrudnionej na Wydziale I kadry dydaktycznej, a także podnoszeniu 

poziomu kształcenia. Kontynuowanie tradycji organizowania konferencji z udziałem wybitnych 

naukowców reprezentujących zagraniczne i krajowe ośrodki naukowe (m.in. Michael 

Heinemann, Hartmut Krones, Alicja Jarzębska, Mieczysław Tomaszewski, Maciej Gołąb, 

Zbigniew Skowron, Jerzy Kutnik), zapraszanie wybitnych kompozytorów o światowym 

wymiarze (np. skład jury IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny 

Bacewicz: Zygmunt Krauze – Polska, Agustin Charles – Hiszpania, Paul Patterson – Wielka 

Brytania, Chen Yi – Chiny, USA), oraz dyrygentów (Joel Sachs – USA), czy kontakt z 

osobowościami w dziedzinie muzykoterapii i psychoonkologii (dr Elżbieta Galińska – autorka 

„Metody Portretu Muzycznego”; lek med. Maciej Kierył – autor „Mobilnej Rekreacji 

Muzycznej”; dr Bogna Kędzierska – klinicysta psychoonkolog). Zapraszanie do udziału w 

międzynarodowych konferencjach, warsztatach profesorów z uczelni europejskich, 

prowadzących studia w zakresie rytmiki (Universitat für Musik und darstellende Kunst Wien; 

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Staatliche Hochschule für Musik 

Trossingen, Institut Jaques-Dalcroze, The Dalcroze Society). 

• Zwiększenie międzynarodowej wymiany pedagogów i studentów. W programie Erasmus do 

tej pory uczestniczyli studenci rytmiki, edukacji artystycznej, kompozycji i muzykoterapii, 

należy zbadać możliwości wymiany międzynarodowej w ramach specjalności teoria muzyki, a 

także zintensyfikować wyjazdy na Uczelnie europejskie profesorów Akademii w charakterze 

wykładowców. 

• Uruchamianie nowych kierunków i specjalności, w tym również kierunków unikatowych w 

celu zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej Uczelni. Na rok akademicki 2014/2015 

planowane jest uruchomienie na Wydziale I kierunku Dyrygentura – brak tej dyscypliny w 

podstawowej triadzie, jaką stanowi ona z kompozycją i wykonawstwem muzyki jest 

zdecydowanie niekorzystne dla naszej Uczelni. Studia dyrygenckie są elitarne, ale bardzo 

potrzebne w perspektywie społecznej. Łódź jest jednym z największych w Polsce ośrodków 

kultury i brak absolwentów Akademii Muzycznej w Łodzi, będących specjalistami w zakresie 

muzyki operowej i symfonicznej odbija się negatywnie na działalności poszczególnych 

instytucji muzycznych. Uruchomienie podyplomowych studiów uzupełniających w zakresie 

pedagogiki i edukacji muzycznej dla muzyków innych specjalności stanowić będzie odpowiedź 

na zmiany zachodzące w szkolnictwie muzycznym stopnia podstawowego i średniego, a także 

na założenia przyjęte wspólnie przez MKiDN i MEN w sprawie powszechnej edukacji 

muzycznej. Planowane jest również uruchomienie studiów podyplomowych „Produkcja 

muzyczna” oraz badanie możliwości kontynuowania kształcenia na kierunku „Muzykoterapia” 

na studiach drugiego stopnia. 

• Doskonalenie programów na wszystkich poziomach kształcenia zmierzające do 

wszechstronnego rozwoju talentu, inteligencji twórczej i osobowości artystycznej studentów 

oraz zapewnienia im wiedzy i umiejętności, które będą adekwatne do oczekiwań rynku pracy. 



 

 

Wprowadzanie nowych technologii kształcenia, wykorzystywanie internetu, baz danych, 

prezentacji multimedialnych podczas zajęć oraz poszerzanie oferty zajęć fakultatywnych 

zapewniających rozwój kompetencji zawodowych studentów. Weryfikowanie prac licencjackich 

i magisterskich w systemie antyplagiatowym (docelowo nawet w 100%). Dostosowanie 

programów nauczania oraz efektów kształcenia do zmieniającej się sytuacji w szkolnictwie 

muzycznym I i II stopnia. Dopracowanie oferty dydaktycznej pod kątem kształcenia najlepszych 

specjalistów w dziedzinie edukacji muzycznej. Indywidualizacja procesu kształcenia i 

wykorzystanie możliwości, jakie stwarza Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011r., którego mocą kompozycja i teoria muzyki, a także 

dyrygentura umieszczone są w wykazie kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na 

których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez 

wnoszenia opłat, po wcześniejszym ukończeniu studiów drugiego stopnia. Studiowanie na tych 

kierunkach może zatem stać się istotną formą uzupełnienia wykształcenia muzyków innych 

specjalności (instrumentalistów, śpiewaków). 

• Wykorzystanie potencjału artystycznego i naukowego studentów poprzez intensyfikację 

aktywności kół naukowych (organizowanie studenckich konferencji, koncertów, projektów 

artystycznych itp.), a także zainteresowanie studentów udziałem w krajowych i zagranicznych 

konkursach kompozytorskich i konkursach dla dyrygentów. 

 

2. Rozwój artystyczno-naukowy 

• Stymulowanie działalności naukowej i artystycznej kadry zatrudnionej na Wydziale poprzez 

organizowanie konferencji, projektów artystycznych i działalność wydawniczą (książki, płyty)  

oraz dbanie o powiązanie jej z procesem kształcenia (tematyka prac licencjackich, 

magisterskich). Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych do realizacji 

poszczególnych projektów (teoria muzyki, muzykoterapia, edukacja muzyczna), organizowanie 

koncertów (prezentacji) o charakterze multimedialnym z wykorzystaniem najnowszych 

technologii (we współpracy z ASP oraz PWSFTviT). Nawiązanie współpracy z ASP w Łodzi w 

zakresie projektowania kostiumów i oprawy plastycznej dla potrzeb rytmiki (np. w ramach prac 

dyplomowych studentów). Zwiększenie aktywności pedagogów i studentów na forum 

międzynarodowym poprzez częstsze wyjazdy na konferencje, staże, stypendia, konkursy i 

festiwale. 

• Rozwój kadry w kierunku uzyskania odpowiedniej liczby samodzielnych pracowników 

naukowych umożliwiający przywrócenie Radzie Wydziału I uprawnień do przeprowadzania 

przewodów doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. 

• Intensyfikowanie działań zmierzających do pozyskiwania grantów na badania naukowe (mgr 

Małgorzata Grajter uzyskała grant dla młodych naukowców, przyznany przez Narodowe 

Centrum Nauki (nr umowy UMO-2011/01/N/HS2/00592, data rozpoczęcia: 19.12.2011r.) na 

realizację dysertacji doktorskiej na temat „Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van 

Beethovena w kontekście teorii i estetyki muzyki XVIII wieku”). 

• Kontynuowanie i rozwijanie współpracy naukowej i artystycznej z innymi ośrodkami 

akademickimi w kraju i za granicą. 

• Współpraca z innymi wydziałami i kierunkami łódzkiej Akademii przekładająca się na 

wspólnie realizowane projekty naukowe, artystyczne i dydaktyczne (np. "Podobieństwa i 

różnice w kształceniu muzycznym metodami Emila Jaques-Dalcroze'a i Carla Orffa" warsztaty 

realizowane przez Katedrę Edukacji Muzycznej we współpracy z pedagogami i studentkami 

specjalności Rytmika, kwiecień 2014 r.). 

• Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza powiększenie zaplecza artystyczno-dydaktycznego 

w postaci nowoczesnej sali koncertowej, sceny letniej, Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji 



 

 

i Dokumentacji Muzycznej oraz powstanie profesjonalnego studia nagrań przystosowanego do 

cyfrowej rejestracji i obróbki dźwięku do intensyfikacji działalności artystycznej (kompozycja, 

dyrygentura, rytmika), naukowej (teoria muzyki) i dydaktycznej (nowoczesna pracownia 

kształcenia słuchu barwowego). 

 

 

3. Współdziałanie z miastem i instytucjami kultury 

• Kontynuowanie i rozwijanie działalności kulturotwórczej jednostki przejawiającej się w 

postaci popularyzacji muzyki (w tym także nowej), poprzez prowadzenie działalności 

koncertowej skierowanej do szerokiej publiczności z uwzględnieniem różnych grup odbiorców 

(np. sesje Musica Moderna – wraz z koncertami dla najmłodszych), a także działalności 

naukowej (konferencje naukowe, publikacje) oraz publicystycznej służącej upowszechnianiu 

kultury muzycznej Łodzi i regionu. Organizowanie konkursów interpretacji ruchowych utworów 

muzycznych dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (pierwszy odbędzie się we wrześniu br., 

kolejne cyklicznie co rok) oraz (w przyszłości) międzynarodowy przeglądów prac studenckich. 

Brak tego typu konkursów w Polsce i Europie odczuwają dotkliwie zarówno pedagodzy jaki i 

uczniowie oraz studenci. W ramach powstającego Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i 

Dokumentacji Muzycznej planowane jest utworzenie archiwum dokumentującego działalność 

najwybitniejszych postaci związanych z Akademią (kompozytorów, wykonawców itd.), a także z 

życiem muzycznym miasta. 

• Rozwijanie współpracy artystycznej i edukacyjnej z instytucjami z terenu miasta Łodzi 

(Filharmonia Łódzka, Muzeum Miasta Łodzi, chóry towarzystw śpiewaczych, szkoły muzyczne: 

OSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego, ZSM I i II stopnia im. St. Moniuszki, PSM im. 

Aleksandra Tansmana, przedszkola), realizacja wspólnych projektów adresowanych do 

mieszkańców miasta z różnych grup wiekowych (np. projekt edukacyjno-artystyczny dla dzieci 

realizowany przez Katedrę Edukacji Muzycznej we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi pod 

hasłem „Ogródki dźwiękowe”, realizacja luty-czerwiec 2013r.). 

 


