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MISJA WIZJA 
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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 i utworów muzycznych  

OFERTA RYNKOWA 

 impresariat i biuro karier - 

profesjonalne studio nagrań dla potrzeb fonografii i filmu - 

wydawnictwo muzyczne: nuty, książki, czasopisma-  

DLA MIASTA I REGIONU 

- kuźnia kadr 

- wiodąca rola w animacji kultury  

- udział w projektach multimedialnych  

UDZIAŁ W STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU 

kształtowanie środowiska i wydarzeń artystycznych - 

centrum kultury, edukacji i dokumentacji muzycznej - 

promocja miasta i regionu poprzez osiągnięcia artystyczne i naukowe - 



 

 

 

KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ: UCZELNIA W NASZYCH RĘKACH 

MISJA i WIZJA  

WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO  

AKADEMII MUZYCZNEJ W ŁODZI 

 

I.MISJA  

 

 

1. NOWOCZESNOŚĆ WROŚNIĘTA W TRADYCJĘ 

 

 

1.1. Humanistyczna postawa i mistrzowski warsztat 

Wydział Instrumentalny jako wspólnota pedagogów i studentów Akademii Muzycznej 

w Łodzi 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 

Muzyka instrumentalna jako konglomerat instrumentalnych stylów i technik wykonawczych 

w muzyce różnych epok jest podstawową domeną aktywności artystycznej pedagogów i 

studentów Wydziału Instrumentalnego. Wzbogacając umiejętności i dążąc do perfekcji 

wykonawczej na instrumentach klasycznych jesteśmy otwarci na nowe techniki gry 

i nowatorskie wykorzystanie instrumentarium muzycznego w muzyce współczesnej. 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 pedagodzy i studenci Wydziału Instrumentalnego 

służą swoimi umiejętnościami i kreatywnością artystyczną idei rozwoju sztuki nowoczesnej.  

 



 

 

 

2. KREOWANIE SZTUKI I ARTYSTÓW 

 

2.1. Wszechstronna edukacja od licencjatu do doktoratu 

pedagodzy Wydziału Instrumentalnego stwarzają i gwarantują możliwości rozwoju 

i kształcenia w zakresie sztuki wykonawczej na wszystkich rodzajach i stopniach studiów. 

Wolność artystyczna 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 Wydziału Instrumentalnego mają szansę 

otrzymania zatrudnienia 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 przyswajania umiejętności gry na instrumencie jest indywidualny kontakt 

studenta z pedagogiem posiadającym bogaty dorobek, umiejętności i doświadczenie. 

Współpraca ta oparta jest na dążeniu do doskonałości wykonawczej podpartej wiedzą 

z zakresu estetyki i historii muzyki.  

 

 

3. SZTUKA W SYMBIOZIE Z NAUKĄ 

 

3.1. Talent i intuicja artystyczna ugruntowane wiedzą 

Sztuka wykonawstwa instrumentalnego oparta jest nie tylko na intuicji artystycznej 

i wyczuciu stylu muzycznego lecz także na ugruntowanej wiedzy z zakresu technik gry 

i metod nauczania gry. Łączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie muzyki instrumentalnej 

stanowi podstawę artystycznej i naukowej działalności pedagogów i studentów Wydziału 

Instrumentalnego. Zakres badań i poszukiwań technik wykonawczych odnosi się zarówno do 

muzyki dawnej jak i najnowszej.  

 

3.2. Badania własne w zakresie historii muzyki, teorii i estetyki 

Pedagodzy i studenci Wydziału Instrumentalnego odznaczają się aktywnością i kreatywnością 

w badaniu obszarów sztuki i nauki odnoszących się do wykonawstwa muzyki.  Są otwarci na 

współpracę z innymi jednostkami Akademii Muzycznej w Łodzi jak i innymi ośrodkami 

kulturalnymi i naukowymi.  

 

 

  



 

 

3.3. Uczestnictwo w ruchu naukowym i artystycznym 

Pedagodzy i studenci Wydziału Instrumentalnego uczestniczą w krajowym 

i międzynarodowym obiegu naukowym i artystycznym. W szczególności udział ten oparty 

jest na uczestnictwie w różnego rodzaju konferencjach i sesjach naukowo-artystycznych. 

Organizowanie spotkań służących wymianie wniosków z badań z zakresu wykonawstwa 

instrumentalnego jest integralną częścią działalności artystycznej i naukowej Wydziału.  

Duży nacisk kierowany jest również na udział studentów i młodych pracowników Wydziału 

w konkursach wykonawczych.  

 

4. WZBOGACANIE DZIEDZICTWA KULTURY 

 

4.1. Koncerty i spektakle muzyczne 

Wydział Instrumentalny stwarza możliwości wymiany doświadczeń w szerokiej gamie 

aktywności artystycznych. Pedagodzy i studenci mają możliwość prezentacji swoich 

umiejętności podczas różnego rodzaju koncertów i spektakli, uwzględniając zarówno ich 

występy indywidualne jak i w zespołach instrumentalnych.  

 

4.2. Nagrania archiwalne i komercyjne  

Pedagodzy i studenci Wydziału Instrumentalnego mają możliwość dokonywania nagrań 

archiwalnych i komercyjnych prezentowanych przez siebie dzieł muzycznych. Nagrania te 

służą rejestracji osiągnięć i umiejętności oraz sprzyjają wymianie artystycznej i naukowej.  

 

4.3. Publikacja kompozycji muzycznych i prac naukowych 

Wydział Instrumentalny obejmuje opieką wszelkie działania pedagogów i studentów na polu 

publikacji dorobku naukowego i artystycznego. W szczególności troska władz Wydziału 

ukierunkowana jest na działania młodych naukowców, którzy poprzez swoją działalność 

naukową i artystyczną wzbogacają dziedzictwo kulturowe. Patronatem Wydziału 

Instrumentalnego objęte są prace naukowe i kompozycje muzyczne, których specyfika 

i wartość wynikają z potrzeb Uczelni i jej środowiska oraz indywidualnych zainteresowań 

i kompetencji naukowych autorów.  



 

 

5. DLA MIASTA I REGIONU 

5.1. Wiodąca rola w kształceniu wykonawców muzyki instrumentalnej  

Wydział Instrumentalny jest jedyną jednostką naukowo-artystyczną w województwie 

łódzkim kształcącą adeptów w zakresie wykonawstwa instrumentalnego. Świadomość jego 

pozycji wiąże się z odpowiedzialnością za jakość kształcenia i poziom nauczania. Zachowanie 

wysokich standardów staje się podstawą przy nadawaniu stopni i tytułów naukowych.  

 

5.2. Udział w projektach multimedialnych  

Pedagodzy i studenci Wydziału Instrumentalnego są otwarci na udział w projektach 

i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi, zarówno 

tych, które służą zachowaniu tradycji muzycznej jak i nowych sposobów kreacji sztuki. 

Szczególna uwaga kierowana jest na nowe media, które stają się nowymi środkami 

artystycznymi i realizują ideę syntezy różnego rodzaju sztuk.  

 

 

 



 

 

II.WIZJA 

 

Wydział Instrumentalny jest jednostką naukowo-artystyczną otwartą na nowoczesne metody 

pedagogiczne i badawcze, służące podnoszeniu jakości kształcenia i umiejętności 

wykonawczych w muzyce. W szczególności otwartość ta jest ukierunkowana na specjalizację 

w wykonywaniu muzyki zarówno minionych epok, jak i tej najnowszej. Pedagodzy i studenci 

Wydziału mają także świadomość tradycji wykonawczych charakterystycznych dla 

poszczególnych epok historycznych, co sprzyja ich dążeniu do perfekcji i pełnienia roli 

autorytetów w sprawach dotyczących wykonawstwa instrumentalnego. Z tego względu 

Wydział Instrumentalny dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą, której opinie 

i osiągnięcia liczą się w szerokim obszarze wymiany kulturalnej w wymiarze krajowym jak 

i zagranicznym. Pracownicy Wydziału są aktywni na polu współpracy instytucjonalnej 

w ramach Akademii jak i z innymi podmiotami naukowymi i artystycznymi. Kształcenie 

Studentów odbywa się w odniesieniu do potrzeb ośrodków kultury działających w sferze 

kultury i jest dostosowane do oferty rynkowej.  

Pedagodzy i studenci Wydziału Instrumentalnego kształtują środowisko kulturalne Łodzi 

i Województwa Łódzkiego, co sprzyja kreacji wydarzeń artystycznych i promocji miasta jako 

ośrodka kultury i nauki.  

 

 

 



 

 

 

 

 

III.CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE 

Obszar  Cele strategiczne  

1. Działalność dydaktyczna - 

kształcenie  

 

 1.1 Kształcenie artystyczne na najwyższym 

poziomie  

 1.2 Poprawa warunków studiowania  

 1.3 Umiędzynarodowienie kształcenia  

 1.4 Poszerzanie oferty studiów i badań naukowych 

2. Działalność artystyczna i 

naukowo-badawcza  

 

 2.1 Konkretyzacja celów naukowych  

 2.2 Planowanie imprez artystycznych 

 2.3 Umiędzynarodowienie badań i ich wyników  

  

3. Relacje z otoczeniem   

 3. Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem  

4. Procesy wewnętrzne   

 4. Klarowny system wspierania rozwoju i karier 

pracowników Wydziału 

5. Rozwój   

 5. Nowoczesny Wydział – nowoczesne zarządzanie 

 

 

 

 



 

 

CEL STRATEGICZNY 1.1 

"Kształcenie artystyczne na najwyższym poziomie" 

 

CELE OPERACYJNE: 

1.1.1 Dążenie do podnoszenia kompetencji pedagogów 

Gwarancją jakości kształcenia na Wydziale są wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej. 

Swoje 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 podstawą 

podejmowania decyzji personalnych. 

W ramach podnoszenia kompetencji pedagogów prowadzona będzie współpraca 

z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie w celu wzbogacenia 

doświadczenia, umiejętności i wiedzy kadry zatrudnionej na Wydziale Instrumentalnym.  

 

1.1.2 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobowościami artystycznymi oraz 

wymiana międzynarodowa pedagogów i studentów  

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

warsztatów i kursów mistrzowskich sprzyja podnoszeniu poziomu kształcenia.  

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

warsztatach organizowanych przez inne ośrodki artystyczne i naukowe. 

Ważnym założeniem strategicznym na lata 2013-2016 jest intensyfikacja kontaktów w formie 

wymiany międzyuczelnianej i międzynarodowej studentów: uczestnictwa w imprezach 

organizowanych przez inne uczelnie, wyjazdów na zagraniczne staże, programy badawcze 

i konferencje oraz prowadzenie zajęć przez pedagogów Wydziału Instrumentalnego na 

innych uczelniach. Wykorzystywane będą do tego celu dwustronne umowy partnerskie, 

międzynarodowe programy stypendialne typu Sokrates oraz kontakty indywidualne.  

 

1.1.3 Zgodność programów studiów z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji  

Charakter studiów w poszczególnych specjalizacjach i stopniach kształcenia jest zgodny 

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

konkretnych kwalifikacji uzyskanych przez studenta ze ścieżką kształcenia i poziomem 

studiów. Władze Wydziału zobowiązane są do monitorowania efektów kształcenia, ponadto 

wymagane efekty kształcenia są omawiane i weryfikowane w trakcie egzaminów przez 

komisje egzaminacyjne oraz na zebraniach katedr i Rady Wydziału Instrumentalnego. 

 



 

 

1.1.4 Zapewnienie wysokiej jakości studiów  

Wydział Instrumentalny dąży do zapewnienia i zagwarantowania wysokiej jakości 

prowadzonych studiów, na które przyjmowani są kandydaci charakteryzujący się wysokim 

poziomem wykonawczym i intelektualnym. Szczególnie ważne jest zachowanie wysokiego 

poziomu studiów trzeciego stopnia, na których warunkiem studiowania jest określenie 

obszaru planowanych badań i ich problematyki. W latach 2013-2016 Wydział Instrumentalny 

dąży do zwiększenia liczby studentów na wszystkich rodzajach studiów. Planowane jest 

zwiększenie limitu kandydatów przyjęć na studia I stopnia do 60 osób, studia II stopnia do 50 

osób. 

 

1.1.5 Monitorowanie losów absolwentów  

Pedagodzy Wydziału monitorują przebieg kariery artystycznej swoich absolwentów. 

W tym celu prowadzona jest ankieta, na podstawie której dokonywane są działania mające 

na celu poprawienie efektywności kształcenia.  

Do ważnych zadań Wydziału należy opracowanie metod wprowadzania młodych artystów 

w życie zawodowe, ich promowanie i wspieranie na początku kariery. Długookresowy 

program monitorowania losów absolwentów powinien sprzyjać lepszemu przygotowaniu 

startu absolwentów w samodzielne życie zawodowe. Ułatwianiu startu zawodowego 

studentów Wydziału służy opieka nad studenckimi kołami naukowych oraz innymi formami 

artystycznej i naukowej działalności studentów.  

 

1.1.6 Opieka nad studenckimi kołami naukowych oraz innymi formami artystycznej 

i naukowej działalności Studentów. 

Pedagodzy Wydziału Instrumentalnego otaczają opieką i pomocą formy działania 

przygotowujące do działalności zawodowej. Celem tworzenia nowych i aktywizacji pracy kół 

naukowych działających na Wydziale 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.  

 



 

 

 

CEL STRATEGICZNY 1.2 

"Poprawa warunków studiowania" 

 

CELE OPERACYJNE: 

 

1.2.1 Polepszenie warunków do ćwiczeń dla studentów  

Poprawa jakości kształcenia wiąże się także z koniecznością poprawą warunków ćwiczenia 

dla studentów. Wydział dąży do lepszego wykorzystania pomieszczeń w budynku pałacu przy 

ulicy Gdańskiej 32, jak i w nowo powstałych obiektach.  

Zasadnym jest stworzenie systemu rozdziału sal dla studentów i pedagogów 

z uwzględnieniem ilości pomieszczeń i czasu przeznaczonego do ćwiczenia. System opierać 

się będzie na ogólnej dostępności pomieszczeń i określeniu czasu korzystania z nich.  

 

1.2.2 Zakup urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku i obrazu w wysokiej jakości 

Zakup urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku i obrazu w wysokiej jakości 

i udostępnienie ich poszczególnym katedrom. Nagrania powinny być przechowywane 

w nowoczesnych formatach zapisu elektronicznego. Ogólna dostępność do urządzeń sprzyjać 

powinna poprawie gry studentów. 

 

1.2.3 Zakup nowych instrumentów  

Zakup nowych instrumentów jest konsekwencją dążenia do kształcenia na najwyższym 

poziomie. Instrumenty powinny odznaczać się wysoką jakością wykonania i wychodzić 

naprzeciw wymaganiom kadry pedagogicznej i studentów. Istotne jest również zakupienie 

nowych pianin i fortepianów do sal ćwiczeń.  

 

1.2.4 Stworzenie systemu publicznej prezentacji dzieła przez Studentów  

Studenci Wydziału Instrumentalnego mają możliwość publicznej prezentacji utworów 

muzycznych i wyników prowadzonych badań naukowych. Udział w audycjach muzycznych 

i sympozjach naukowych może być częścią składową oceny otrzymywanej podczas sesji 

egzaminacyjnej. Ocena powinna być uzależniona od ilości wystąpień i jakości dokonanych 

prezentacji. Szczególnie preferowane powinno być umożliwienie prezentacji Studentom 

przygotowującym się do konkursów wykonawczych. Uzyskanie nagród i wyróżnień na 

konkursach staje się, zgodnie z regulaminem studiów Akademii Muzycznej w Łodzi, 

podstawą do wystawienia przez Radę Wydziału oceny z egzaminu semestralnego.  

 

 

 



 

 

 

 

  

CEL STRATEGICZNY 1.3 

"Umiędzynarodowienie kształcenia" 

 

CELE TAKTYCZNE: 

 

1.3.1 Kontynuacja wymiany studenckiej w ramach programu Sokrates  

Ważnym aspektem kształcenia studentów Wydziału Instrumentalnego jest wymiana 

zagraniczna w ramach programu Erasmus. Wymiana ta odbywa się na zasadach przyjętych 

przez władze Uczelni. Studenci mają możliwość wyboru uczelni zagranicznej, współpracującej 

z Akademią Muzyczną w Łodzi.  

 

1.3.2 Kontynuowanie kursów mistrzowskich prowadzonych przez zaproszonych 

pedagogów 

Na Wydziale Instrumentalnym prowadzone są kursy pedagogów i artystów z zagranicy. 

Zajęcia te sprzyjają podnoszeniu wiedzy i umiejętności studentów. W ramach współpracy 

pedagodzy Wydziału prowadzą także zajęcia na Uczelniach zagranicznych. Na Wydziale 

Instrumentalnym istnieje możliwość zatrudniania pedagogów z zagranicy w celu realizacji 

projektów naukowych i artystycznych, jak i prowadzenia zajęć ze studentami.  

 

1.3.3 Prowadzenie zajęć w języku angielskim i językach nowożytnych  

Na Wydziale możliwe jest organizowane zajęć w języku angielskim i językach nowożytnych. 

Oferowanie zajęć i kursów w języku angielskim zachęci potencjalnych kandydatów 

z zagranicy do studiowania na Wydziale Instrumentalnym.  

 

1.3.4 Organizowanie międzynarodowych projektów artystycznych  

W ramach umiędzynarodowienia studiów na Wydziale Instrumentalnym organizowane są 

projekty pracy zespołowej, w której udział biorą studenci z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz 

ośrodków zagranicznych.  

Wymiana międzynarodowa sprzyja kształtowaniu prac zespołów instrumentalnych. 

Szczególnie zajęcia z orkiestry kameralnej i orkiestry symfonicznej mogą być ukierunkowane 

na aktywację studentów do udziału w pracach zespołowych. Nabywanie umiejętności pracy 

w grupie i sprzyja możliwościom lepszego znalezienia miejsc pracy po zakończeniu studiów. 

Władze Wydziału podejmują działania zmierzające do tworzenia możliwości prezentacji 

osiągnięć w grze zespołowej poprzez organizowanie występów poza siedzibą Akademii.  

 



 

 

CEL STRATEGICZNY 1.4 

" Poszerzanie oferty studiów " 

 

CELE OPERACYJNE: 

1.4.1 Uaktualnianie oferty studiów  

Realizując zasadę uczenia się przez całe życie, Wydział przedstawia ofertę studiów 

podyplomowych, mieszczących się w różnych zakresach:  

- studiów mistrzowskich, rozwijających specyficzne zdolności poszczególnych kandydatów 

i przygotowujących do podejmowania określonych aktywności 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 komputerowymi programami kompozycyjnymi, edytorskimi, posługiwanie 

się technikami multimedialnymi itp.), 

- prowadzenia działalności organizacyjnej, menadżerskiej i impresaryjnej ma rynku 

muzycznym. 

 

1.4.2 Kompatybilność prac naukowych i działań artystycznych z ofertą studiów 

podyplomowych 

Wydział prowadzi badania naukowe i organizuje prace artystyczne uwzględniające potrzeby 

wynikające z rozszerzonej oferty studiów. Działania te zmierzają do podnoszenia poziomu 

i jakości oferty studiów.  



 

 

CEL STRATEGICZNY 2.1 

" Konkretyzacja celów naukowych " 

CELE TAKTYCZNE: 

2.1.1. Wyznaczanie kierunków i tematów badawczych. 

Kierownicy katedr i zakładów działających w uczelni, wyznaczają konkretne kierunki działań 

naukowo-badawczych, których wyniki upublicznia się w różnego typu opracowaniach 

i publikacjach (monografiach, zbiorach artykułów, podręcznikach itp.). W ramach prac katedr 

i zakładów prowadzone są prace badawcze, w oparciu o które uczestnicy studiów 

doktoranckich i młodzi pracownicy naukowi podejmują prace w ramach studiów 

i przewodów doktorskich.  

 

2.1.2. Zwiększenie udziału pracowników Uczelni w nowych badaniach.  

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej przez pracowników Wydziału ma na celu 

podbudowanie działalności artystycznej wiedzą historyczną, jak i ugruntowanie znajomości 

nowoczesnych koncepcji estetycznych odnośnie rozumienia muzyki i sposobu jej 

interpretacji. Międzyuczelniane i międzynarodowe konferencje służą prezentacji wyników 

prowadzonych badań. Dla podniesienia efektywności w wymianie i prezentacji bieżących 

tendencji badawczych organizowane są na Wydziale Instrumentalnym seminaria i warsztaty 

dla Studentów. 

 

2.1.3. Prowadzenie wspólnych prac badawczych z uczelniami polskimi i zagranicznymi. 

Prace badawcze realizowane na Wydziale prowadzone mogą być w kooperacji z innymi 

instytucjami kulturalnymi i ośrodkami naukowymi. Szczególnie ważne są działania 

podejmowane w celu prowadzenia interdyscyplinarnych tematów badań. Współpraca 

z innymi ośrodkami podejmowana jest w celu wzbogacenia metod badawczych i weryfikacji 

wyników badań. Zasadne jest utrzymywanie długoterminowej współpracy między 

poszczególnymi ośrodkami badawczymi. 

  

2.1.4. Pozyskiwanie grantów oraz innych rodzajów stypendiów artystycznych i naukowych. 

Pracownicy naukowi Wydziału odpowiadają za jakość i tematykę badań naukowych 

prowadzonych na Wydziale, jak również zobowiązani są do terminowego składania 

wniosków o środki pieniężne. Władze Wydziału wspierają działania zmierzające do 

uzyskiwania środków finansowych. Priorytetem jest wspieranie młodych naukowców, którzy 

rozpoczynają swoją karierę w uczelni i pomoc w składaniu wniosków o granty w ramach 

programów ministerialnych oraz innych środków naukowych i kulturalnych.  

 



 

 

2.1.5. Udział w pracach wydawnictwa Uczelni.  

Publikacja badań naukowych oraz artykułów odbywać się powinna w ramach prac 

tworzonego Wydawnictwa Uczelni. Prodziekan odpowiedzialny za sprawy wydawnicze 

Wydziału koordynuje prace związane z publikowaniem poszczególnych pozycji. Wydawanie 

publikacji w czasopiśmie Uczelnianym może nastąpić także w formie plików komputerowych 

oraz e-booków. Każdorazowo pozycje powinny zawierać streszczenie w języku angielskim.  

 

 

CEL STRATEGICZNY 2.2 

"Planowanie imprez artystycznych" 

 

CELE TAKTYCZNE: 

 

2.2.1. Racjonalizacja w planowaniu i wydatkowaniu środków na imprezy artystyczne  

Wydział Instrumentalny, prowadząc działalność artystyczną, zmierza do racjonalizacji 

wydatkowania środków pieniężnych. Przy realizacji projektów artystycznych konieczna jest 

ścisła współpraca z władzami Uczelni w celu planowania imprez. Kierownicy katedr oraz 

Zakładów podają do końca maja każdego roku propozycje imprez artystycznych, które 

zamierzają realizować w następnym roku akademickim. Istotnym aspektem realizacji 

przedsięwzięć artystyczno-naukowych jest zapewnienie wysokiego poziomu artystycznego 

i naukowego.  

 

2.2.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej  

Organizacja sesji, konferencji naukowych i artystycznych realizowana jest we współpracy 

z innymi katedrami Akademii Muzycznej w Łodzi jak również z ośrodkami spoza Uczelni. 

Organizowanie wydarzeń artystycznych i naukowych odbywa się w porozumieniu z Biurem 

Koncertowym Akademii oraz z Biurem Promocji.  

 

 

CEL STRATEGICZNY 2.3 

" Umiędzynarodowienie badań i ich wyników" 

 

CELE TAKTYCZNE: 

2.3.1. Prowadzenie wspólnych prac badawczych z uczelniami polskimi i zagranicznymi. 

Prace badawcze realizowane na Wydziale prowadzone mogą być w kooperacji z innymi 

instytucjami kulturalnymi i ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy. Współpraca z takimi 

ośrodkami podejmowana jest w celu wzbogacenia metod badawczych i weryfikacji wyników 

badań, które stają się częścią międzynarodowego obiegu kulturalno-naukowego.  



 

 

 

2.3.2 Publikacja nagrań i prac naukowych studentów i pedagogów Wydziału  

Ważnym aspektem uaktywnienia wymiany międzynarodowej w zakresie współpracy 

artystycznej i naukowej jest możliwość zamieszczania na stronie internetowej Akademii 

Muzycznej w Łodzi nagrań i prac naukowych studentów i pedagogów Wydziału. Pliki 

umieszczane są na stronie z zachowaniem przepisów prawa autorskiego. Upublicznianie 

w sieci dokonań studentów i pracowników przyczynia się do upowszechniania dorobku 

naukowego i artystycznego Wydziału.  

 

2.3.4. Pozyskiwanie grantów na projekty międzynarodowe  

Na Wydziale Instrumentalnym prowadzone są projekty artystyczne i naukowe o zasięgu 

międzynarodowym. Władze Wydziału oraz jednostki organizacyjne działające w Akademii 

Muzycznej w Łodzi zajmujące się pozyskiwaniem funduszy służą pomocą w pozyskaniu 

informacji, składaniu wniosków o przyznanie środków finansowych i uzyskaniu funduszy. 

 

 

CEL STRATEGICZNY 3  

 

"Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem" 

 

CELE OPERACYJNE: 

 3. 1. Budowa pozytywnego wizerunku Wydziału Instrumentalnego  

Wydział Instrumentalny jako ośrodek artystyczno-badawczy o wysokim poziomie naukowym 

i artystycznym dba o pozytywny wizerunek. W tym celu pracownicy Wydziału współpracują 

z władzami jak i jednostkami organizacyjnymi Uczelni odpowiedzialnymi za kreowanie 

działań promocyjnych. Wydział Instrumentalny jest jednostką otwartą na nowatorskie prądy 

w sztuce, kontynuującą tradycje awangardowych nurtów artystycznych oraz 

wielokulturowości cechującej łódzkie środowisko. Jego działalność jest wpisana 

w organizację przez łódzkie środowisko artystyczne i naukowe wydarzeń o zasięgu 

regionalnym, ogólnopolskimi międzynarodowym. Ścisła współpraca Wydziału z mediami ma 

na celu promocję przedsięwzięć artystycznych i naukowych. Działania Wydziału, osiągnięcia 

pedagogów i studentów prezentowane są na stronie internetowej Akademii Muzycznej 

w Łodzi.  

 

 3. 2. Tworzenie oferty koncertowej dla regionu i środowiska lokalnego 

Na wydziale Instrumentalnym działają zespoły kameralne, orkiestra dęta, Big Band, 

kameralna orkiestra smyczkowa, orkiestra kameralna oraz orkiestra symfoniczna. Oferta 

programowa i koncertowa zespołów i indywidualnych artystów działających na Wydziale 



 

 

stanowi wzbogacenie oferty kulturalnej Łodzi i regionu łódzkiego. Wydział współpracuje 

z władzami Akademii Muzycznej w Łodzi, innymi Wydziałami Akademii jak i z innymi 

podmiotami samorządowymi i prywatnymi w celu tworzenia i poszerzania oferty kulturalnej. 

Studenci i pracownicy Wydziału korzystają w tym celu z infrastruktury Uczelni i innych 

podmiotów.  

 

3. 3. Współpraca z pracodawcami regionu 

Ważnym aspektem działań Wydziału Instrumentalnego jest współpraca z pracodawcami, np. 

filharmoniami teatrami, szkołami muzycznymi, ośrodkami kulturalnymi i naukowymi. Celem 

tej współpracy jest analiza potrzeb pracodawców i ich wymagań stawianych absolwentom 

Wydziału oraz tworzenie wspólnych projektów naukowych i artystycznych.  

 

3. 4. Współpraca z instytucjami kultury w regionie 

Rozwijanie tej współpracy powinno być realizowane poprzez wspólne projekty naukowe 

i artystyczne. Ważny jest udział przedstawicieli Wydziału w charakterze doradców 

i współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury i stowarzyszenia 

artystyczne.  

 

3. 5. Wprowadzenie systemu komercjalizacji usług koncertowych pracowników Wydziału 

W ramach współpracy Wydziału Instrumentalnego z Biurem Koncertowym Akademii 

Muzycznej w Łodzi tworzony jest system oferty kulturalnej dla partnerów z regionu 

oraz ośrodków krajowych i zagranicznych. Współpraca ta opiera się na zasadach 

impresariatu, w którym pracownicy Biura Koncertowego organizują wydarzenia kulturalne, 

artystyczne i artystyczno-naukowe, z zachowaniem regulaminu praw autorskich 

obowiązującym na Akademii Muzycznej w Łodzi. 

 

 



 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 4  

 

"Klarowny system wspierania rozwoju i karier pracowników Wydziału" 

 

CELE OPERACYJNE: 

4.1. Wspieranie rozwoju naukowego i karier artystycznych pracowników Wydziału 

Władze Wydziału Instrumentalnego wspierają rozwój naukowy i karierę artystyczną 

pracowników naukowych Wydziału. W ramach przyznanych środków finansowych Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i innych podmiotów finansujących naukę 

i kulturę wydziałowa komisja rozdzielająca fundusze przyznaje poszczególnym osobom 

granty na realizację zgłoszonych we wniosku badań naukowych.  

 

4.2. Tworzenie schematów przyznawania środków na badania naukowe 

Realizacja projektu badawczego jak i jego rozliczenie uregulowane jest uchwałami Rady 

Wydziału Instrumentalnego. Beneficjent programu zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminu i terminów rozliczeń przyznanych środków.  

 

4.3. Zachowanie procedur przy zakupie nowych instrumentów  

Studenci i pracownicy Wydziału Instrumentalnego wykazują dbałość o instrumentarium 

wykorzystywane w celach dydaktycznych oraz do prac badawczych i artystycznych. Zakup 

nowych instrumentów i urządzeń badawczych poprzedzony jest analizą finansową 

i następuje po dokładnym umotywowaniu zakupu przez kierowników zakładów 

i kierowników poszczególnych katedr.  

 

4.4. Wykorzystanie nowoczesnego zaplecza technicznego do celów artystycznych, 

edukacyjnych i badawczych. 

Studenci i pracownicy Wydziału Instrumentalnego mają możliwości dokonywania 

profesjonalnych nagrań muzycznych w studiach nagrań Akademii Muzycznej w Łodzi.  

Władze Wydziału Instrumentalnego respektują wszelkie prawa autorskie wykonawców oraz 

prawa autorskie regulujące realizację nagrań w Akademii Muzycznej w Łodzi.  

 

 



 

 

  

CEL STRATEGICZNY 5 

"Nowoczesny Wydział – nowoczesne zarządzanie" 

 

CELE OPERACYJNE: 

5.1. System zarządzania jakością kształcenia oraz ewaluacja efektów kształcenia  

System zarządzania jakością kształcenia opiera się na strukturach wewnętrznych Akademii 

(jednostkach organizacyjnych) oraz ustalonych procedurach, przeprowadzanych w okresach 

jednego roku oraz dwóch i pięciu lat.  

Do procedur tych należą: 

- Prowadzenie w ramach katedr i rad wydziałów prac dotyczących 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 Radzie Wydziału, 

- Opinie minimum kadrowego zawierające ocenę osiąganych efektów kształcenia, 

- Spotkania dziekanów ze studentami,  

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

- Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dydaktyczne. 

 

5.2. Rozwój kadry dydaktyczno-naukowej 

Dbałość o prawidłowy stan kadr i obsadę przedmiotów nauczania na poszczególnych 

kierunkach i specjalnościach należy do zadań władz Wydziału i kierowników katedr. 

Stwarzają oni warunki do rozwoju zawodowego, wspierają merytorycznie 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.  

 

5.3. Rekrutacja  

Rekrutacja na specjalności prowadzone na Wydziale Instrumentalnym powinna być 

poprzedzona działaniami środowiskowymi, do których należą:   



 

 

- organizowanie konkursów, prowadzenie wykładów i warsztatów zarówno w siedzibie 

Akademii jak i poza nią,  

- prezentacja w szkołach muzycznych, ogólnokształcących oraz różnorodnych placówkach 

kultury specyfiki poszczególnych specjalności realizowanych na Wydziale  

- prowadzenie przez pedagogów zajęć i kursów mistrzowskich oraz metodycznych dla 

młodzieży szkół średnich.  

Wydział Instrumentalny dąży do zwiększania ilości studentów z zagranicy.  

 

5.4. Współpraca z Samorządem Studenckim  

Samorząd studencki traktowany jest jako organ partnerski, realizujący zasadę demokracji 

i partycypacji w zarządzaniu Wydziałem. Współpraca z władzami Uczelni dokonuje się 

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 Wydziału.  

Ważnym instrumentem wpływającym 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 na Wydziale.  

 

5.5. Korygowanie i przystosowywanie warunków kształcenia dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Władze Wydziału dążą do poprawy i uwzględniania potrzeb osób mających problem ze 

swobodnym poruszaniem się po siedzibie Uczelni.  

 

5.7. Pozyskiwanie środków z programów unijnych i innych źródeł  

Władze Wydziału współpracują z Działem Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy, który 

odpowiedzialny jest za stały monitoring ogłoszeń o konkursach oraz innych możliwościach 

finansowania działalności artystycznej, naukowej, 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. Pracownicy Biura są również odpowiedzialni za prawidłową realizację projektów 

pod względem zasad finansowych oraz za ich rozliczanie. 

 

 

Strategia została przyjęta na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26 czerwca 2013 r.  


