
 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU 
WYDZIAŁU FORTEPIANU, 

ORGANÓW, KLAWESYNU 

 I INSTRUMENTÓW DAWNYCH 

 

 AKADEMII MUZYCZNEJ 

 im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

 w Łodzi 

na lata 2013-2021 

 

 

MISJA, WIZJA 

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CELE STRATEGICZNE 

1. Artystyczny 
1.1. Dążenie do osiągnięcia i utrzymania najwyższego poziomu 

wykonawstwa artystycznego.  
Wyższe studia muzyczne w specjalności wykonawstwa artystycznego wymagają 
nieustannego poszukiwania i odkrywania prawdy w odniesieniu do wartości 
estetycznych i treści (procesów) emocjonalnych, a także pogłębiania wiedzy 
historycznej i doskonalenia przekazu artystycznego. Wszystkie te elementy 
stanowią wspólnie o twórczej i dojrzałej, a także indywidualnej i oryginalnej 
kreacji sztuki na najwyższym poziomie. 
 

1.2. Odkrywanie i upowszechnianie wartościowej twórczości 
kompozytorów muzyki solowej i kameralnej.  

Istotnym działaniem w zakresie wykonawstwa instrumentalnego jest 
dokumentowanie w formie wykonania bogatej i różnorodnej twórczości 
kompozytorów mających znaczący wkład w rozwój muzyki. Poznanie  
i umiejscowienie w kontekście historycznym, geograficznym i społecznym ich 
twórczości nie tylko pozwala na wnikliwą i odkrywczą interpretację dzieł 
artystycznych, ale przede wszystkim daje świadectwo dorobku kulturowego 
ludzkości i jego nieprzemijającej wartości w postępie cywilizacyjnym. 
 

1.3. Specjalizacja w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach 
historycznych oraz muzyki współczesnej.  

Wysoki poziom świadomości i zaawansowania w wykonawstwie 
instrumentalnym ma swoją kontynuację w rozwoju specjalizacji, których 
specyfika wymaga gruntownej znajomości środków wykonawczych 
stosowanych w danym obszarze muzyki. Dostęp do informacji o instrumentach 
dawnych i sposobie ich wykorzystania przez kompozytorów różnych epok,  
a także nowo powstająca muzyka, jej przekaz emocjonalny i bagaż intelektualny 
przyczyniają się do poszerzenia kręgu zainteresowań w wykonawstwie 
instrumentalnym oraz rozwoju umiejętności wiarygodnego i pełnego treści 
przekazu artystycznego zgodnego z zamysłem kompozytora i duchem epoki. 
 

1.4. Przekraczanie schematów i odkrywanie nowych możliwości 
interpretacyjnych w wykonawstwie muzyki poprzez unikanie 
wiernego powtarzania upublicznionych już działań artystycznych 
i sugestii zawartych w literaturze muzycznej.  

Szkolnictwo wyższe w zakresie sztuki ma na celu szeroko pojęty rozwój  
i postęp, które są możliwe tylko poprzez indywidualne spojrzenie na aspekt 



 

 

interpretacji jako oryginalnego działania twórczego wykonawców 
porzucających schematyczność usankcjonowaną tradycją. Jedynie poszukiwania 
nowych środków wyrazu w dojrzałej kreacji artystycznej powodują ewolucję na 
drodze rozwoju w wykonawstwie instrumentalnym i są niezbędne 
w nowatorskiej i odkrywczej formie przekazu sztuki na najwyższym poziomie 
wykonawczym. 
 

2. Naukowy 
2.1. Preferowanie tematyki prac badawczych będących bazą dla odkrywania i 
badania czynników wpływających na interpretację  
i wykonawstwo dzieł skomponowanych na fortepian, organy, klawesyn oraz 
instrumenty dawne.  
Rozwój specjalności instrumentalnych w zakresie gry solowej i zespołowej na 
fortepianie, organach, klawesynie i instrumentach dawnych jest uwarunkowany 
prowadzeniem systematycznych prac badawczych nad zagadnieniami 
związanymi zarówno z rozwojem tych instrumentów, jak i tłem kulturowym  
i historycznym powstałych kompozycji. Działania artystyczne powinny być 
świadome i obudowane rzetelną wiedzą o okolicznościach powstania  
i problematyce dotyczącej wykonywanego dzieła tak, aby jego przekaz był 
zgodny z intencją kompozytora i stylistyką epoki.  
 
2.2. Integracja działań badawczo - rozwojowych pomiędzy Katedrami  
w ramach Wydziału.  
Zagadnienia związane z wykonawstwem instrumentalnym wymagają 
całościowego ujęcia w szerokiej perspektywie. Ścisła współpraca na bazie 
wiedzy i doświadczeń artystycznych pomiędzy pracownikami poszczególnych 
Katedr oraz wspólne inicjatywy i projekty naukowo-artystyczne przyczynią się 
do zgłębienia i lepszego przekazu specyfiki natury języka muzycznego danych 
twórców i przesłania emocjonalnego ich kompozycji na przestrzeni epok.  
 
2.3. Rozwój kadry naukowej – niezbędnym determinantem wysokiego 
poziomu kształcenia artystycznego. 
Prężna kadra naukowa, stale poszerza swą wiedzę i doskonali umiejętności  
w oparciu o najnowsze zdobycze nauki. Wiedza i doświadczenie - 
wykorzystywane w działalności artystycznej i procesach twórczych 
towarzyszących kształtowaniu interpretacji dzieł artystycznych - brane są pod 
uwagę przy przeprowadzaniu postępowań przewodowych na kolejne stopnie 
naukowe.  
 



 

 

2.4. Aktywizacja kół naukowych w ramach specjalności prowadzonych na 
Wydziale.  
Wspólne działania pedagogów i studentów w ramach kół naukowych stwarzają 
okazję do wymiany poglądów i doświadczeń. Podejmowane w tym zakresie 
inicjatywy stymulują rozwój artystyczny studentów, motywują ich do pracy nad 
doskonaleniem warsztatu muzyka-instrumentalisty, zachęcają do aktywności 
naukowej oraz artystycznej.  
 

3. Dydaktyczny  
3.1.   Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wykonawczych studentów 
oraz jakości ich kształcenia artystycznego.  
Wspólne prowadzenie działań badawczo – artystycznych przez pedagogów oraz 
studentów jest jedną z form stymulacji procesu dydaktycznego i poprawy 
efektów kształcenia. Zaangażowanie pedagogów i studentów w kolektywnie 
podejmowane przedsięwzięcia artystyczne i badawcze służące opracowaniu  
i wykonaniu podczas koncertu wybranych utworów, w tym dzieł składających 
się na monograficzną całość, znacznie podnosi poziom wiedzy i umiejętności 
wykonawczych młodych adeptów sztuki muzycznej.  
 
3.2. Modyfikacja i wdrażanie nowych programów nauczania 

korespondujących ze specyfiką poszczególnych specjalności.  
Przygotowanie i wprowadzenie do nauczania programów opracowanych pod 
kątem zgodności specyfiki poszczególnych specjalności z aktualnymi 
preferencjami zawodowymi. Kompensacja wiedzy teoretycznej i działań 
praktycznych są niezbędne do osiągnięcia satysfakcjonujących i stwarzających 
absolwentom perspektywy rozwoju zawodowego rezultatów w kształceniu. 
 
3.3. Otwieranie nowych specjalności.  
Rozwój kierunku kształcenia instrumentalnego na fortepianie, klawesynie, 
organach i instrumentach dawnych wymaga poszerzenia oferty edukacyjnej  
o nowe specjalności wychodzące na przeciw zapotrzebowaniu na 
wykonawstwo artystyczne: twórcze, profesjonalne i jednocześnie zgodne z 
kanonem reguł. 
 
3.4. Zróżnicowanie poziomu programów nauczania dla każdego stopnia 

studiów i bardzo przejrzyste określenie ich charakteru.  
Charakter studiów na poszczególnych stopniach kształcenia artystycznego 
powinien być ściśle określony w zakresie przedmiotów kierunkowych oraz 
teoretycznych (obowiązkowych, uzupełniających) i uwzględniać zróżnicowany 
poziom nauczania. Stwarza to studentowi możliwość stopniowego 



 

 

ukierunkowania na specjalizację wykonawczą zgodną z jego preferencjami  
i predyspozycjami. Poszczególne etapy kształcenia odpowiadają podziałowi na: 
studia pierwszego stopnia – wiedza ogólna, studia drugiego stopnia – 
doskonalenie artystyczne, studia trzeciego stopnia – specjalizacja. 
 
3.5. Uszczegółowienie kierunku rozwoju studenta poprzez wybór profilu – 

modułu kształcenia.  
Moduły kształcenia w ramach wykonawstwa instrumentalnego na studiach 
drugiego stopnia powinny być ukierunkowane na doskonalenie warsztatu 
artystycznego i modyfikowane o przedmioty specjalistyczne, niezbędne do 
uzyskania pełnego wykształcenia. 
     
3.6. Tworzenie programów studiów w języku angielskim oraz otwarcie na 

pozamuzyczne kierunki artystyczne i wprowadzenie w ramach zajęć 
fakultatywnych zagadnień związanych z tańcem, malarstwem, 
folklorem i filmem 

Poszerzenie programów nauczania o zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku 
angielskim oraz fakultety dające możliwość poznania pokrewnych dziedzin 
sztuki. Powiększenie oferty edukacyjnej pozwalającej na wszechstronny rozwój 
studentów, a także zainteresowanie obcokrajowców oferowanym zakresem 
kształcenia. 
     
3.7. Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty programowej studiów  

o przedmioty przygotowujące do samodzielnej działalności artystycznej 
muzyka – instrumentalisty.  

Uwzględnienie w zestawie przedmiotów fakultatywnych takich, które 
przygotowują do prowadzenia samodzielnych działań w różnych sferach pracy 
zawodowej muzyka instrumentalisty.  

 
3.8. Tworzenie nowych, specjalistycznych studiów podyplomowych 

zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem środowiska.  
Studia podyplomowe powinny mieć charakter specjalistyczny i tematyczny tak, 
aby mogły spełniać oczekiwania absolwentów wyższych uczelni w zakresie 
możliwości ich dalszego rozwoju artystycznego i polepszenia perspektyw 
kariery zawodowej.  
 
3.9. Poszerzenie specjalności w ramach studiów trzeciego stopnia. 
Wysoki poziom wykonawczy oraz potencjał intelektualny prezentowany przez 
kandydatów na studia doktoranckie wymagają bogatej i zróżnicowanej oferty 
edukacyjnej uwzględniającej planowanie długofalowego rozwoju doktorantów 



 

 

w ramach licznych specjalności umożliwiających prowadzenie ambitnych badań 
naukowych i działań artystycznych. 
 
3.10. Stworzenie systemu jakości kształcenia weryfikującego osiąganie 

zakładanych efektów kształcenia oraz dostosowanego do przepisów 
prawnych MNiSW i MKiDN. 

Kształcenie artystyczne w zakresie wykonawstwa instrumentalnego na każdym 
etapie zaawansowania wymaga precyzyjnego dookreślenia poszczególnych 
działań prowadzących do zdobycia wymaganej wiedzy, umiejętności  
i kompetencji. System jakości kształcenia powinien weryfikować zakres 
tematyczny i formę prowadzenia zajęć w celu osiągnięcia pełnego zakresu 
efektów w procesie edukacji. 
 

 
RODZAJE STRATEGII 
 

1. Strategia lokalna  
Działania miejscowe w obrębie regionu prowadzące do budowania więzi 
środowiskowych i podtrzymania tradycji lokalnych. 

 
1.1. Współpraca z innymi uczelniami oraz organizacjami naukowymi  

i artystycznymi w regionie. 
Działania dotyczące różnych aspektów wykorzystania muzyki i instrumentów do 
celów naukowych lub badawczo – rozwojowych, a także promocja osiągnięć 
pracowników i studentów Wydziału w środowisku akademickim regionu. 
 
1.2. Współpraca ze szkołami muzycznymi w regionie. 
Patronat artystyczny nad znaczącymi wydarzeniami muzycznymi, opieka 
merytoryczna (konsultacje, kursy przygotowawcze i mistrzowskie), prezentacje 
dla pedagogów i uczniów. 
 
1.3. Opracowanie podręczników i publikacji dotyczących problematyki gry 

na instrumentach dla szkół muzycznych. 
Przygotowanie różnorodnych form publikacji, wykładów i kursów 
podejmujących tematykę wykonawczą i metodyczną w specjalnościach 
prowadzonych przez Wydział. 
 
1.4.  Upowszechnianie twórczości łódzkich kompozytorów. 
Wykonawstwo i archiwizacja dzieł łódzkich kompozytorów poprzez publikacje 
nutowe i monograficzne oraz prowadzenie badań nad ich twórczością.  



 

 

 
1.5.  Archiwizacja nagrań i dorobku pracowników Wydziału oraz wybitnych 

studentów. 
Prowadzenie aktualnej bazy danych dotyczących osiągnięć, koncertów, 
publikacji i innych dokonań pracowników i wybitnych studentów oraz ich 
działalności organizacyjnej. 
Archiwizacja materiałów po konferencyjnych i indywidualnych rejestracji 
nagrań. 
1.6. Promocja i prezentacja umiejętności oraz indywidualności artystycznej 

studentów Wydziału.  
Wprowadzenie cyklicznej formy koncertów „Estrada Młodych” przygotowanych 
we współpracy z placówkami kultury na terenie regionu  
i Polski. 
 

2. Strategia ogólnopolska  
Rozwój możliwości wymiany poglądów oraz czerpania ze zdobyczy  
i doświadczeń innych placówek artystyczno–naukowych, a także 
poszerzenie zakresu oddziaływania i promocji własnych osiągnięć 

 
2.1. Współpraca z innymi uczelniami artystycznymi.  
Wymiana naukowo–artystyczna pedagogów i studentów, prowadzenie 
seminariów i specjalistycznych kursów interpretacji muzycznej oraz organizacja 
konferencji tematycznych. 
 
2.2.  Promocja Wydziału w mediach.  
Powstanie strony internetowej Wydziału z aktualnymi informacjami  
o osiągnięciach jednostki i zapowiedziami wydarzeń (koncerty, konferencje, 
sesje, seminaria) wraz z zaproszeniami do czynnego lub biernego udziału w 
nich, prezentacja pracowników i ich dorobku. 
 
2.3. Organizacja ogólnowydziałowych i ogólnopolskich konferencji  
o tematyce muzycznej oraz wykonawczej. 
Wymiana poglądów i doświadczeń, promocja wartościowej twórczości solowej  
i kameralnej.  
 

 
3. Strategia międzynarodowa  

Poznawanie estetyki i sztuki muzycznej innych kręgów kulturowych  
i ich wpływu na wykonawstwo instrumentalne. 

 



 

 

3.1. Wymiana artystyczna i promocja twórczości kompozytorów łódzkich. 
3.2. Organizacja kursów mistrzowskich oraz warsztatów z różnych dyscyplin 

prowadzonych przez wybitne osobowości danych specjalności. 
3.3. Kontynuacja tradycji organizowanych przez Wydział konkursów 

wykonawczych z udziałem międzynarodowego jury.  
3.4. Nawiązanie partnerskiej współpracy indywidualnej oraz instytucjonalnej 

z zagranicznymi uczelniami i instytucjami artystycznymi. 
3.5. Kształcenie w zakresie wykonawstwa instrumentalnego obcokrajowców.  
 
 

DZIAŁANIA STRATEGICZNE DLA WYDZIAŁU  
 
1. Kształcenie artystyczne na najwyższym poziomie 

1.1. Rozwój kadry naukowo – dydaktycznej.  
1.2. Samodoskonalenie i prowadzenie działalności artystycznej. 
1.3. Rozszerzanie specjalizacji, zdobywanie stopni naukowych, 

prowadzenie specjalistycznych działań z zakresu zainteresowań 
artystycznych. 

1.4. Kontakt z osobowościami artystycznymi poprzez wymianę 
międzyuczelnianą i międzynarodową pracowników i studentów oraz 
ich uczestnictwo w warsztatach, kursach mistrzowskich i konkursach. 
Organizacja stałych cykli koncertów tematycznych w wykonaniu 
wybitnych artystów różnych specjalności oraz studenckiej „Estrady 
Młodych”. 

1.5. Wymiana międzyuczelniana i międzynarodowa pedagogów  
i studentów. 

1.6. Budowanie silnego zaplecza kandydatów na studia wyższe na 
kierunku instrumentalistyka poprzez prowadzenie kursów 
przygotowawczych i mistrzowskich oraz współpracę merytoryczną ze 
szkołami muzycznymi.  

1.7. Przygotowanie i przedstawienie bogatej oferty programowej  
i artystycznej Wydziału m. in. podczas corocznych tzw. „drzwi 
otwartych” Akademii.  

1.8. Przystosowanie programów nauczania do kształcenia w zakresie 
wykonawstwa instrumentalnego obcokrajowców pochodzących  
z różnych kręgów kulturowych. 

 
2. Współpraca artystyczna i naukowa Katedr Wydziału 



 

 

2.1. Wspólne tematy prac badawczo - rozwojowych, organizacja 
konferencji oraz sesji naukowych i artystycznych, opracowania  
i redakcje materiałów źródłowych. 

2.2. Zatrudnianie wybitnych osobowości w zakresie wykonawstwa 
instrumentalnego a także teorii muzyki i kompozycji. 

2.3. Integracja działań związanych z organizacją konkursów i kursów 
mistrzowskich. 

2.4. Prowadzenie wspólnych działań organizacyjnych wydarzeń 
artystycznych i przedsięwzięć naukowych oraz indywidualnej promocji 
pracowników poszczególnych Katedr. 

2.5. Współpraca kół naukowych oraz inicjacja form artystycznej  
i naukowej aktywności studentów. 

2.6. Wspólne zaangażowanie w działalność mającą na celu pozyskiwanie 
stypendiów, grantów i środków na działalność statutową. 

 
3. Infrastruktura i zaplecze informacyjne 

3.1. Pełne wykorzystanie posiadanego instrumentarium w celu 
prowadzenia działań artystycznych i poznawczych w zakresie akustyki, 
rejestracji dźwięku i kompozycji. 

3.2. Nowa strona internetowa będąca wizytówką Wydziału, opracowanie 
graficzne plakatów służących promocji i informacji o wydarzeniach 
wydziałowych. 

 
4. Monitoring absolwentów 

4.1. Działania na rzecz promocji absolwentów Wydziału – udział  
w koncertach, sesjach oraz innych artystycznych i naukowych 
wydarzeniach wydziałowych. 

4.2. Zawiązanie koła absolwentów Wydziału i organizacja zjazdów oraz 
spotkań artystycznych (koncerty, jubileusze). 

4.3. Monitorowanie losów absolwentów przy współpracy z Biurem Karier. 
 


