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WSTĘP 
 
Przedstawiona poniżej Strategia rozwoju jednostki naukowej - Wydziału  Wokalno-Aktorskiego  
specjalności: Wokalistyka oraz Choreografia i Techniki Tańca  - wpisuje się w główne założenia 
ogólnouczelnianej Misji, Wizji, Strategii zdefiniowanych przez hasło Kreujemy przyszłość. Uczelnia 
w naszych rękach. 
 
Strategia Wydziału Wokalno-Aktorskiego zawiera: 
 
-  Analizę strategiczną SWOT/TOWS, której celem było zdiagnozowanie mocnych i słabych cech 
jednostki, ich zestawienie oraz określenie głównych kierunków rozwoju. 
-  Strategię Wydziału Wokalno-Aktorskiego obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące działań 
artystycznych, naukowych oraz dydaktycznych podejmowanych w przyszłości przez jednostkę. 
 
 

I. Analiza SWOT/TOWS 

 

SWOT jest kompleksową metodą analizy strategicznej organizacji, która uwzględnia zarówno 
badanie wnętrza organizacji jak i badanie jej otoczenia zewnętrznego. Polega na identyfikacji 
kluczowych atutów i słabości (…) oraz na skonfrontowaniu ich z aktualnymi i przyszłymi szansami i 
zagrożeniami. (...) SWOT jest sposobem organizowania faktów, umożliwiającym zrozumienie 
danych i dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji.  (…) Nazwa TOWS powstała przez 
przestawienie liter w słowie SWOT i wskazuje na odwrócenie kolejności analizy. O ile w analizie 
SWOT wychodzi się od oceny wewnętrznych sił i słabości, dla których szuka się sposobu 
najlepszego wykorzystania biorąc pod uwagę otoczenie organizacji, o tyle w analizie TOWS zaczyna 
się od rozpatrzenia szans i zagrożeń w otoczeniu, przed którymi stoi organizacja, które następnie 
konfrontuje się z własnymi predyspozycjami do wykorzystania tych szans i niwelowania zagrożeń.1  
 
Analiza SWOT/TOWS 

 

a) Określenie mocnych i słabych strony Wydziału Wokalno-Aktorskiego a także szans i zagrożeń 

występujących w jego otoczeniu. Nadanie wszystkim cechom odpowiednich rang (przypisanie 

cechom należnych im wag) 

 

 
Identyfikacja wewnętrzna 

Mocne strony 
1.Możliwość prowadzenie studiów doktoranckich i nadawania stopni naukowych  [waga-0,3] 
2.Rozwojowy i twórczy potencjał ludzki [waga-0,3] 
3.Otwieranie nowych specjalności i kierunków (musical, choreografia) [waga-0,2] 
4.Lokalizacja Uczelni (ergo Wydziału) w centrum miasta, położenie Łodzi w centrum Polski   
  [waga-0,1] 
5.Dobre zaplecze muzyczne (współpraca z Teatrem Muzycznym, Teatrem Wielkim, Filharmonią 

                                                 
1 Definicje pobrane ze strony: http://www.mojasocjologia.pl/articles.php?article_id=339 w dniu 08.05. 2013 godz. 

00.32. 



 

 

Łódzką, Klubem Nauczyciela, Domem Kultury Łódź-Górna, Towarzystwem Śpiewaczym „Lutnia” w 
Zgierzu, „Domem Literatury”) [waga-0,1] 

 

Słabe strony 
1.Brak ścisłej współpracy z zagranicą (wydziałami wokalnymi z uczelni zagranicznych). Brak kadry 
złożonej z wizytujących profesorów zagranicznych [waga-0,3] 
2.Niewystarczająca współpraca z innymi wydziałami Uczelni [waga-0,3] 
3.Brak otwartej postawy artystycznej pedagogów dla muzyki najnowszej [waga-0,2] 
4.Brak sal do ćwiczeń dla studentów, niski standard pomieszczeń do ćwiczeń [waga-0,1] 
5.Opinia o Uczelni jako ośrodku akademickim „drugiej kategorii” [waga-0,1 ] 
 

 

Identyfikacja zewnętrzna 

 

Szanse 
1.Nowa Akademia-nowoczesna infrastruktura [waga-0,4] 
2.Przyszłe projekty badawcze, dzięki którym możliwy będzie rozwój kadry naukowej  (np. środki 
NCN, granty naukowe) [waga-0,2] 
3.Duża liczba chętnych do podjęcia studiów [waga-0,2] 
4.Stosunkowo niskie koszty utrzymania się studenta w Łodzi [waga-0,1] 
5.Podniesienie skuteczności działania komórek odpowiedzialnych za promocję, sprawne 
pozyskiwanie odbiorców sztuki waga- [0,1] 
 
 
Zagrożenia 
1.Limity miejsc niewspółmierne z ilością kandydatów do podjęcia studiów [waga-0,4] 
2.Coraz większa liczba kandydatów bez wcześniejszego przygotowania muzycznego i ze słabym 
przygotowaniem językowym [waga-0,3] 
3.Dysproporcja płci kandydatów [waga-0,1] 
4.Mała atrakcyjność miasta [waga-0,1] 
5.Niewystarczająca ilość oraz jakość placówek prowadzących klasy śpiewu na poziomie szkół 
muzycznych II stopnia [waga-0,1] 

 

 

b) Wyniki zachodzących między cechami interakcji na podstawie przeprowadzonej analizy 

SWOT/TOWS 

 

Zestawienie zbiorcze analizy SWOT/TOWS 

       

Kombinacja Wyniki analizy SWOT Wyniki analizy TOWS 
Wyniki analizy 
SWOT/TOWS 

 Suma 
interakcji 

Suma 
Iloczynów 

Suma 
interakcji 

Suma 
Iloczynów 

Suma 
interakcji 

Suma 
Iloczynów 

Mocne strony/Szanse (S/O) 19,0 3,9 16,0 3,6 35,0 7,4 

Mocne Strony/Zagrożenia (S/T) 9,0 1,7 9,0 2,1 18,0 3,8 

Słabe strony/Szanse (W/O) 14,0 2,7 10,0 2,4 24,0 5,0 

Słabe strony/Zagrożenia (W/T) 4,0 0,6 7,0 1,5 11,0 2,1 



 

 

 

 

 

 

Konkluzja 
Dane zamieszczone w tabeli wykazały, iż najwięcej interakcji (zależności) zachodzi pomiędzy 
mocnymi stronami Wydziału a szansami pojawiającymi się w jego otoczeniu. Wynik ten sugeruje 
konieczność przyjęcia tzw. agresywnej strategii rozwoju. Strategię tę stosuje się  wówczas, gdy 
w analizowanej jednostce przeważają mocne strony a w jej otoczeniu - silnie powiązane z nimi 
szanse. Strategia agresywna jest więc strategią intensywnej ekspansji oraz rozwoju 
wykorzystującego obydwa czynniki  
Zgodnie z założeniami strategii agresywnej, w przypadku Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM 
w Łodzi sugeruje  się rozważenie możliwości podjęcia następujących działań:  
 
-  wykorzystania szansy jaką jest powstanie nowego budynku Akademii do otwarcia kolejnych 
specjalności (musical, choreografia). Nowy obiekt daje też szansę na podejmowanie działań 
naukowych i artystycznych (projekty muzyczne, przedstawienia, warsztaty), które do tej pory nie 
były możliwe w związku z ograniczoną ilością miejsca. Znosi też dotychczasowe bariery lokalowe  i 
stanowi  mocny argument w polemice dotyczącej przyjęcia na Wydział większej liczby studentów. 
 
-  podejmowanie działań związanych z wielkimi projektami naukowymi angażującymi pracowników 
Wydziału (granty, projekty badawcze NCN) Działania te dają możliwość szybkiego rozwoju 
potencjału ludzkiego (wzmocnienia kadry) przez wzbogacanie dorobku naukowo-artystycznego 
niezbędnego do wszczęcia przewodów doktorskich i habilitacji pracowników Wydziału. Znaczące 
projekty naukowe stanowią też zachętę do podejmowania studiów doktoranckich przez osoby 
z dużym potencjałem intelektualnym oraz zacięciem naukowym i artystycznym. Wpływają też na 
podniesienie prestiżu Wydziału i wzmocnienia jego pozycji w rankingach uczelni artystycznych.  
 
-  wykorzystania szansy jaką jest  usprawnienie działań komórek związanych z promocją Wydziału. 
Pozwoli to na zwiększenie liczby podejmowanych inicjatyw artystycznych oraz zacieśni 
wypracowane relacje z placówkami artystycznymi, w tym z Teatrem Muzycznym, Filharmonią 
i innymi ośrodkami kultury stanowiącymi dotychczasowe zaplecze muzyczne. Pozwoli też 
wykorzystać w pełni znaczący potencjał artystyczny kadry oraz wzmocni atrakcyjność nowo 
powstających kierunków. 

 
Analizę sporządził: 

dr Agata Górska-Kołodziejska 

Łódź, 08.05.2013 r. 

 

 

II. Strategia rozwoju Wydziału Wokalno-Aktorskiego na lata 2013-2021 

 
1. Główne obszary strategii: 
 
a) obszar artystyczny 
 
- dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu podejmowanych działań artystycznych związanych 
z muzyką wokalną oraz choreografią. Działania te powinny nosić znamiona artystycznego 



 

 

indywidualizmu, otwartej postawy na nowe trendy artystyczne przy jednoczesnym poszanowaniu 
tradycji. Podejmowane prace skupiać się będą na  upowszechnianiu w formie koncertów 
i przedstawień scenicznych wartościowych kompozycji z kręgu muzyki wokalnej (operowej, 
operetkowej, kameralnej) oraz  kompozycji ruchowych. Podejmowane będą starania o stworzenie 
elitarnego  wydarzenie artystycznego o szerokim zasięgu (np. konkursu wokalnego). 
 
 
b) obszar naukowo-badawczy 
 
- świadome wykorzystanie znaczącego potencjału pracowników wydziału do prowadzenia prac 
rozwojowych o cechach naukowo-badawczych. Podejmowane działania mają na celu aktywizować 
pracowników naukowych wydziału do podejmowania prac wpisujących się w założenia badań 
podstawowych oraz badań stosowanych. W szczególności dotyczy to badań nad interpretacją 
utworów wokalnych i kameralnych oraz  interpretacji ruchowych. Celem badań będzie 
upowszechnianie nieznanej twórczości kompozytorskiej oraz badania nad zjawiskami artystycznymi 
i wykonawczymi od muzyki dawnej do współczesności. Wyniki badań będą publikowane w formie 
nagrań CD lub DVD, monografii i zeszytów naukowych oraz prezentowane podczas  konferencji 
artystyczo-naukowych. Celem działań jest też stały rozwój naukowy kadry co  zapewnieni warunki 
do utrzymania zdolności Wydziału do nadawania stopni naukowych oraz prowadzenia studiów 
doktoranckich. 
 
c) obszar dydaktyczny 
 
-celem działań jest utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studenta. Strategia opierać się 
będzie o starania o wydłużenie procesu nauczania śpiewu z pięciu do sześciu lat oraz na 
poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez otwieranie nowej specjalności Musical i choreografia. 
Podejmowane działania są szansą na utworzenie nowej ścieżki kształcenia, będącej w stanie 
odpowiedzieć na zapotrzebowania współczesnego rynku  pracy. Wydział planuje też utrzymanie 
prowadzenia kształcenia na III stopniu (studia doktoranckie) oraz oferuje kształcenie na poziomie 
studiów podyplomowych, na roku przygotowawczym a także w trakcie Letniej Akademii Śpiewu. 
Wydział zakłada prowadzenie monitoringu losów absolwentów co wspomoże proces 
dostosowywania ścieżki kształcenia (modyfikacji programów nauczania) do realiów rynkowych. 
Planuje się zacieśnienie współpracy artystyczno-dydaktycznej z instytucjami prowadzącymi klasy 
śpiewu na etapie kształcenia średniego. 
 
2. Pola działań strategicznych 

 

a) międzynarodowe 
 
Strategia opiera się na poszerzeniu kontaktów na polach artystycznym, naukowym i dydaktycznym 
z ośrodkami zagranicznymi. Służyć temu będą wymiany studentów i pedagogów, liczne kursy 
mistrzowskie z udziałem światowych znakomitości w specjalności wokalistyka i choreografia, oferty 
współpracy dla profesorów wizytujących z ośrodków zagranicznych, także konferencje naukowe z 
udziałem zagranicznych prelegentów oraz wydziałowe projekty sceniczne ze współudziałem 
znaczących artystów międzynarodowych. 
b) krajowe/regionalne 
 



 

 

Działania mają służyć zacieśnieniu współpracy pomiędzy pokrewnymi specjalnościami  (wydziałami 
i katedrami) z innych uczelni muzycznych. Planowane są konferencje naukowo-artystyczne, kursy 
mistrzowskie, pokazy studenckie. Przez wzgląd na specyfikę kierunku działaniom  o charakterze 
wokalno-aktorskim oraz choreograficznym będzie przyświecać idea synkretyzmu sztuk rozwijania 
poprzez zacieśnienie współpracy z innymi łódzkimi uczelniami artystycznymi (np. Akademią Sztuk 
Pięknych, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną).   
W kontekście regionalnym i krajowym planowane jest  dalsze zacieśnianie współpracy z łódzkim 
Teatrem Muzycznym i Teatrem Wielkim w Łodzi, Filharmonią Łódzką a także z innymi placówkami 
artystycznymi na terenie całego kraju.  
 
c) uczelniane 
 
Planowana jest silniejsza współpraca z innymi wydziałami i katedrami Uczelni na polu artystycznym, 
naukowym i dydaktycznym (wspólne projekty studenckie oraz naukowo-artystyczne dla 
pracowników). W związku z rozbudową siedziby uczelni Wydział Wokalno-Aktorski pozyska nowe 
pomieszczenia dydaktyczne umożliwiające podejmowanie bardziej spektakularnych działań 
artystycznych.  
W ramach dbałości o poszanowanie istniejącego dorobku artystycznego, badawczego 
i dydaktycznego jednostki podjęte będą starania o  utworzenie archiwum nagrań radiowych 
i telewizyjnych dokonanych przez byłych i obecnych pracowników, wybitnych absolwentów oraz 
studentów wydziału. W celu usprawnienia organizacji działań artystycznych, naukowych, 
dydaktycznych planowane jest stworzenie strony internetowej będącej wizytówką jednostki 
naukowej.  
Strategia zakłada też pomoc studentom Wydziału w zakresie zdobywania doświadczeń 
estradowych. Służyć temu będzie zacieśnienie współpracy z biurem karier oraz dalsze pozyskiwanie 
nowych miejsc dla wydziałowych koncertów i prezentacji. 
Wydział decyduje się kłaść duży nacisk na upowszechnianie wyników prac artystycznych, 
badawczych i rozwojowych  przez ich publikację w  wydawnictwie AM w Łodzi. 
 

 
3. Finansowanie działań strategicznych 
 
Strategia Wydziału Wokalno-Aktorskiego na lata 2013-2021 zakłada konieczność pozyskiwania 
środków dla nowych przedsięwzięć. Służyć temu będą wnioski o dotacje na finansowanie 
działalności statutowej, wnioski o upowszechnianie, wnioski o środki na  zakup lub wytworzenie 
nowej aparatury badawczej. Istotnym punktem będą działania zmierzające do pozyskania grantów 
naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz starania o środki przeznaczone na 
rozwój kultury w regionie (Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski). Wydział zakłada otwartą 
postawę na poszukiwanie nowych (także zagranicznych) źródeł finansowania projektów. 
 
                                                                                                                

                                                                                                              Łódź, 22 czerwca 2013 roku. 

 

 

 

Strategię przyjęto uchwałą Rady Wydziału w dniu 24 czerwca 2013 roku.                                                                                  

 


