Ocena programowa
Profil ogólnoakademicki

Raport Samooceny

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:
AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, WOKALISTYKI, TEORII MUZYKI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Nazwa ocenianego kierunku studiów: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
1. Poziom/y studiów: STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
2. Forma/y studiów:
STUDIA STACJONARNE
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: SZTUKI MUZYCZNE

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów
AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Instytut Edukacji Artystycznej
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej należy do obszaru kształcenia
w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne).
Objaśnienie oznaczeń:
EA1
– kierunkowe efekty uczenia się studia pierwszego stopnia
W
– kategoria wiedzy
U
– kategoria umiejętności
K
– kategoria kompetencji społecznych
1, 2, 3 i kolejne – numer efektu uczenia się
P6
– efekty uczenia się w obszarze kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego poziom
6 (studia pierwszego stopnia)
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia
uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6–7 określone w ustawie z dn. 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.) oraz charakterystyki
drugiego stopnia dla poziomów 6–7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.
14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia
się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
KIERUNKOWY
KOD EFEKTU
UCZENIA SIĘ

EA1_W01
EA1_W02
EA1_W03
EA1_W04
EA1_W05

WIEDZA

EA1_W06
EA1_W07
EA1_W08
EA1_W09

EA1_W10

EA1_W11

EFEKT UCZENIA SIĘ
Zna i rozumie:
ogólną literaturę muzyczną w zakresie specjalności
podstawowy repertuar muzyczny związany ze specjalnością
elementy dzieła muzycznego i wzorce budowy formalnej utworów muzycznych
formy, style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze, szczególnie
dotyczących obranej specjalności
wiedzę dotyczącą kierunków rozwoju muzyki współczesnej
podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy
o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru
podstawową wiedzę dotyczącą budowy ludzkiego aparatu głosowego oraz
wybranych instrumentów – zgodnie z obraną specjalnością
podstawowe wzorce leżące u podstaw improwizacji, aranżacji i instrumentacji
sposoby umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki,
nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i właściwą
interpretację
podstawowe koncepcje pedagogiczne i ich praktyczne zastosowania,
dające kwalifikacje do nauczania w zakresie specjalności na poziomie
przedszkolnej, wczesnoszkolnej edukacji muzycznej do drugiego etapu
edukacyjnego i ponadpodstawowego włącznie, zgodnie z wymogami
określonymi odrębnymi przepisami
gramatykę i bogate słownictwo języka obcego, na poziomie
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także kulturę
danego obszaru językowego
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ODNIESIENIE DO
CHARAKTERYSTYK
II STOPNIA
I STOPNIA
PRK
PRK

P6S_WG

P6U_W

2

EA1_W12
EA1_W13
EA1_W14
EA1_W15
EA1_W16

EA1_U01
EA1_U02
EA1_U03
EA1_U04
EA1_U05
EA1_U06

UMIEJĘTNOŚCI

EA1_U07
EA1_U08
EA1_U09
EA1_U10
EA1_U11
EA1_U12
EA1_U13
EA1_U14
EA1_U15
EA1_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EA1_U17
EA1_K01
EA1_K02
EA1_K03
EA1_K04
EA1_K05

funkcjonowanie człowieka w aspekcie sprawności fizycznej i zdrowia
ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych
aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia
związane z prawem autorskim i kierowanie formacjami muzycznymi
problematykę związaną z technologiami stosowanymi w muzyce oraz
aspekty rozwoju technologicznego związanego ze specjalnością
podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację
zadań zespołowych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi
aspektami studiowania
Potrafi:
dysponować umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych
oraz zespołowych koncepcji artystycznych w ramach wybranej specjalności
wykonywać reprezentatywny repertuar związany z kierunkiem studiów
oraz wybraną specjalnością
wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych kryteriów stylistycznych
wykonywanych utworów
wykorzystać warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji
muzycznej i jest świadomy problemów specyficznych dla danej formacji
muzycznej (intonacja, precyzja, itp.)
stosować właściwe nawyki dotyczące techniki i postawy dyrygenckiej,
umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii)
najbardziej wydajny i bezpieczny
kontrolować struktury rytmiczne i metrorytmiczne oraz aspekty dotyczące
intonacji, frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych
i realizowanych utworów
słuchowo rozpoznawać materiał muzyczny, zapamiętać go i operować nim
wykorzystać podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki
w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego
praktycznie zastosować wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji
pedagogicznych, posiadając kwalifikacje nauczyciela muzyki wymagane
odrębnymi przepisami do nauczania muzyki na poszczególnych etapach edukacji
wybrać formę zajęć ruchowych i dokonać wyboru zasobu ćwiczeń w zależności
od potrzeb i możliwości danej osoby
swobodnie konstruować ustne i pisemne wypowiedzi na temat
interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii
dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych
praktycznie zastosować wiedzę dotyczącą form zachowań związanych
z występami publicznymi
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz w podstawowym stopniu specjalistyczną
terminologią dotyczącą studiowanego kierunku i specjalności
współpracować z innymi muzykami i kierować zespołami zgodnie z wybraną
specjalnością oraz współpracować z zespołami w ramach innych wspólnych
prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym
akompaniować w różnych formacjach zespołowych
zastosować efektywne techniki ćwiczenia wykazując umiejętność
samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego muzyka i dyrygenta
zaplanować i zrealizować zadania związane z wybraną sferą działalności
kulturalnej
Jest gotów do:
gromadzenia, analizowania w świadomy sposób oraz interpretowania
potrzebnych informacji
samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki
w obrębie działań muzycznych, artystycznych, organizacyjnych w obszarze
szeroko pojmowanej kultury
definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe
i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej
posługiwania się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki
efektywnego wykorzystania wiedzy, wyobraźni, intuicji, twórczej postawy
i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów
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P6S_WK

P6S_UW

P6U_U

P6S_UK

PS6_UO

P6S_UU

P6S_KK

P6U_K

3

EA1_K06
EA1_K07
EA1_K08
EA1_K09
EA1_K10
EA1_K11
EA1_K12
EA1_K13

dokonania samooceny, a także poczucia odpowiedzialności za zdrowie
i bezpieczeństwo własne i innych osób
Realizowania własnych koncepcji i działań artystycznych opartych na
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji
i intuicji
organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań
i projektów
odpowiedzialnego funkcjonowania w zróżnicowanym, międzykulturowym
otoczeniu zawodowym
komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności
z zastosowaniem technologii informacyjnych
świadomego i profesjonalnego zaprezentowania własnej działalności
artystycznej
adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować
podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej
propagowania dbałości o dorobek artystyczny i naukowy

P6S_KO

P6S_KR

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Instytut Edukacji Artystycznej
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej należy do obszaru kształcenia
w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne).
Objaśnienie oznaczeń:
EA1
– kierunkowe efekty uczenia się studia pierwszego stopnia
W
– kategoria wiedzy
U
– kategoria umiejętności
K
– kategoria kompetencji społecznych
1, 2, 3 i kolejne – numer efektu uczenia się
P7
– efekty uczenia się w obszarze kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego poziom
7 (studia drugiego stopnia)
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia
uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6–7 określone w ustawie z dn. 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.) oraz charakterystyki
drugiego stopnia dla poziomów 6–7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.
14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia
się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
KIERUNKOWY
KOD EFEKTU
UCZENIA SIĘ

WIEDZA

EA2_W01
EA2_W02
EA2_W03
EA2_W04

EFEKT UCZENIA SIĘ
Zna i rozumie:
ogólny repertuar muzyczny i związane z nim tradycje wykonawcze
aspekty analizy utworów z zakresu specjalności (dostęp do źródeł i informacji,
sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)
kontekst historyczny muzyki oraz jej powiązania z innymi dziedzinami
współczesnego życia z uwzględnieniem obranej specjalności
zasady stosowane w przebiegach improwizacyjnych w odniesieniu
do wybranej specjalności
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ODNIESIENIE DO
CHARAKTERYSTYK:
II STOPNIA
I STOPNIA
PRK
PRK

P7S_WG

P7U_W

4

EA2_W05

EA2_W06
EA2_W07

EA2_U01
EA2_U02
EA2_U03
EA2_U04

UMIEJĘTNOŚCI

EA2_U05
EA2_U06
EA2_U07
EA2_U08
EA2_U09

EA2_U10
EA2_U11
EA2_U12
EA2_U13

EA2_K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EA2_K02
EA2_K03
EA2_K04
EA2_K05
EA2_K06
EA2_K07
EA2_K08
EA2_K09
EA2_K10
EA2_K11
EA2_K12

szczegółową wiedzę psychologiczno-pedagogiczną niezbędną do uzyskania
kwalifikacji do nauczania w zakresie wybranej specjalności na wszystkich
poziomach edukacji zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami
zaawansowaną gramatykę i bogate słownictwo języka obcego,
w tym terminologię specjalistyczną, na poziomie B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego, a w sposób pogłębiony także kulturę danego
obszaru językowego
zasady dotyczące swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki,
nagrania, materiały nutowe, internet, nagrania archiwalne, itp.)
Potrafi:
stosować szczegółową wiedzę psychologiczno-pedagogiczną niezbędną do
uzyskania kwalifikacji do nauczania w zakresie wybranej specjalności na
wszystkich poziomach edukacji zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi
przepisami
realizować własne koncepcje artystyczne stosując wiedzę dotyczącą
elementów dzieła muzycznego
na bazie doświadczeń związanych ze studiami pierwszego stopnia wykazywać się
umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie
wybranej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze
umiejętnie korygować problemy wykonawcze w zakresie emisja głosu, gry na
instrumencie oraz dyrygowania
przedstawić i zinterpretować w formie pisemnej i ustnej wyniki
przeprowadzonych badań
improwizować na bazie wykonywanego utworu
przygotować i zaprezentować obszerne wypowiedzi (ustne i pisemne)
swobodnie kształtować muzykę poprzez odejście od zapisanego tekstu nutowego
posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego, w tym terminologią specjalistyczną w zakresie
dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego
kierunku i specjalności
współpracować w różnego typu zespołach muzycznych oraz naukowych także
o charakterze multidyscyplinarnym
umiejętnie przygotować i realizować różnego rodzaju projekty artystyczne
i edukacyjne oraz posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli w zespołach
różnego typu
radzić sobie z różnymi sytuacjami podczas występów publicznych
praktycznie zastosować pogłębioną wiedzę dotyczącą szerokich aspektów
pedagogiki i psychologii, dającą kwalifikacje w zakresie wybranej specjalności na
wszystkich poziomach edukacji muzycznej szkolnej oraz szkolnictwa muzycznego
I i II stopnia zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami
Jest gotów do:
kompetentnej i samodzielnej pracy artystycznej oraz pedagogicznej
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz
w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych
pełnienia funkcji lidera w różnorodnych działaniach zespołowych
krytycznej oceny własnych działań artystycznych oraz edukacyjnych
właściwej oceny prezentacji artystycznych i edukacyjnych innych wykonawców
inicjowania działań artystycznych i edukacyjne w zakresie szeroko pojętej
kultury
realizowania własnych projektów dostosowanych do potrzeb i oczekiwań
środowiska
współpracy z różnymi osobami i instytucjami w zakresie realizowanych
działań i projektów
planowania swojej drogi rozwoju zawodowego
przystosowania się do różnych warunków pracy wynikających
z obowiązków zawodowych
stosowania podstawowych zasad dotyczących ochrony praw autorskich
i stosowania ich w praktyce
odpowiedzialnego funkcjonowania w zróżnicowanym, międzykulturowym
otoczeniu zawodowym
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

PRZEMYSŁAW PAŁKA

PROF. DR HAB. DYREKTOR INSTYTUTU

LEON ZABOROWSKI

PROF. DR HAB. KIEROWNIK KATEDRY EDUKACJI MUZYCZNEJ

MARIUSZ BIAŁKOWSKI

KS. DR HAB. KIEROWNIK KATEDRY MUZYKI KOŚCIELNEJ

PAWEŁ ŁUCZAK

DR HAB. KIEROWNIK ZAKŁADU EMISJI GŁOSU

NATALIA KŁYSZ-SOKALSKA

DR KIEROWNIK PRAKTYK STUDENCKICH

MAGDALENA ANDRYS

MGR ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
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Prezentacja uczelni
Historia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu sięga roku 1920. Wówczas swoją
działalność rozpoczęła Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, przemianowana w 1922 roku na
Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Od 1947 roku uczelnia funkcjonowała jako Państwowa Wyższa
Szkoła Muzyczna, a od 1981 – jako Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Struktura wydziałowa została przyjęta w 1935 roku, a w jej ramach Wydział VI – Kształcenie Nauczycieli.
W 1945 roku, po wznowieniu działalności uczelni, powołano Wydział IV – Pedagogiczny, który w roku
1964 przemianowano na Wydział Wychowania Muzycznego. Od roku 1984 w ramach Wydziału
włączona została specjalność rytmika, co w latach 1998-2001 roku odzwierciedlone zostało w nazwie
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Po przeniesieniu specjalności rytmika
na Wydział I, od roku 2001 Wydział IV funkcjonował pod nazwą Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, aż do roku 2019.
Obecnie proces dydaktyczny odbywa się w ramach dwóch wydziałów, w skład których wchodzą
instytuty. W nowej strukturze dotychczasowa działalność Wydziału IV realizowana jest w Instytucie
Edukacji Artystycznej, który przynależy do Wydziału I – Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii
Muzyki i Edukacji Artystycznej. Jednostkami przynależnymi są: Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra
Muzyka Kościelnej oraz Zakład Emisji Głosu.
W Instytucie prowadzone jest kształcenie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej w specjalnościach:
•

edukacja muzyczna (I i II stopnia),

•

muzyka kościelna (I i II stopnia),

•

dyrygentura chóralna (III rok, I stopnia – specjalność wygaszana),

•

prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych (I i II stopień – od roku akademickiego 2021/22).

Specjalności dyrygentura chóralna (I i II stopień) oraz dyrygentura orkiestr dętych (II stopień), wcześniej
prowadzone w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, od roku
akademickiego 2019/2020 prowadzone są w Instytucie Dyrygentury na kierunku dyrygentura.
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Instytut Edukacji Artystycznej (IEA), działający od 2019 roku w strukturze Wydziału Kompozycji,
Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, jest kontynuatorem tradycji Wydziału
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej (Wydział IV) Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Instytut realizuje strategię rozwoju, sformułowaną w 2012 roku.
Jest ona wciąż modyfikowana i udoskonalana i zbieżna z misją uczelni, która za najważniejsze uważa:
kształcenie artystów-muzyków różnych specjalności, kształcenie nauczycieli dla szkolnictwa
muzycznego I i II stopnia, oraz kształcenie nauczycieli edukacji muzycznej dla szkolnictwa
ogólnokształcącego. Koncepcja kształcenia w Instytucie, zakładająca kształcenie artystów muzyków,
nauczycieli muzyki oraz animatorów życia kulturalnego, jest zgodna i spójna z Misją i Strategią
Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Niezmienną misją Instytutu Edukacji Artystycznej jest kształcenie muzyka artysty i nauczyciela, który
będzie prowadził działalność pedagogiczną i artystyczną we wszystkich obszarach kultury muzycznej,
zarówno na poziomie amatorskim, jak i profesjonalnym, popularyzując tym samym muzykę i wszelkie
formy kultury muzycznej w szerokich kręgach społeczeństwa.
W kształceniu największą wagę przykłada się do:
• wszechstronnego kształcenia i rozwijania uzdolnień i talentów muzycznych,
• uczenia rzemiosła muzycznego w relacjach mistrz – uczeń,
• pokazywania dróg dochodzenia do piękna,
• stałego ukazywania teraźniejszości poprzez kontekst historyczny w myśl dewizy „nie ma
teraźniejszości bez przeszłości”,
• wychowywania do twórczej działalności dla dobra narodowej kultury.
Założenia wizji przyszłości uczelni realizowane są w 7 obszarach strategicznych:
1. Studenci
2. Dydaktyka
3. Rozwój kadry (dydaktyczno-naukowej, dydaktycznej)
4. Działalność artystyczna i naukowa
5. Współpraca międzynarodowa
6. Infrastruktura i zarządzanie
7. Kontakty z otoczeniem.
Misję kształcenia muzyka artysty i nauczyciela Instytut realizuje w ramach kierunku: edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następujących specjalnościach:
edukacja muzyczna (studia I, II st.):
• daje umiejętności do prowadzenia amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalnoinstrumentalnych i instrumentalnych;
• przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia
oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym;
• umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach
wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej;
• przygotowuje do działalności w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia
muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.
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muzyka kościelna (studia I, II st.):
• umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie gry na organach i gry liturgicznej;
• przygotowuje do prowadzenia amatorskich kościelnych i szkolnych zespołów wokalnych,
wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych;
• przygotowuje do działalności w kościołach, instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia
muzycznego w różnych środowiskach muzycznych;
• daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem.
dyrygentura chóralna (studia I st., III rok – specjalność wygaszana):
• umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych
zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych;
• przygotowuje do działalności w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia
muzycznego w różnych środowiskach muzycznych;
• daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem.
Wykształcenie profesjonalnych artystów muzyków: dyrygenta chóru, nauczyciela edukacji muzycznej,
organisty-kantora determinuje oczekiwania, jakie są formułowane wobec kandydatów na studia
na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Kandydat na studia I stopnia musi posiadać:
1. zdany pozytywnie egzamin maturalny, który jest podstawą przyjęcia na studia,
2. predyspozycje głosowe i manualne (emisja głosu i dyrygowanie)
3. podstawową znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego,
zapamiętywania go i operowania nim,
4. umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych,
5. umiejętność gry na instrumencie,
6. podstawową wiedzę o kulturze muzycznej.
Kandydat na studia II stopnia musi posiadać:
1. ukończone studia licencjackie lub magisterskie,
2. wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu – odpowiedniego dla prezentowanej specjalności –
edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, prowadzenia szkolnych zespołów muzycznych (nowa
specjalność – od roku akademickiego 2021/2022),
3. podstawową wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych.
Szczegółowy zakres egzaminów wstępnych - Kryterium 3, str. 37.
Pracownicy zatrudnieni w Instytucie Edukacji Artystycznej (wcześniej na Wydziale IV) prowadzą
następujące projekty badawcze:
1. Nowoczesne metody edukacji muzycznej – kierownik projektu: prof. dr hab. Leon Zaborowski
(projekt realizowany przez członków Katedry Edukacji Muzycznej); streszczenie
przeprowadzonych badań w ramach projektu przedstawiono w Załączniku nr 2.8. Działalność
artystyczna i naukowa w latach 2015-2020, str. 4-8, 19-22
2. Rola dyrygenta-pedagoga i artysty w budowaniu relacji interpersonalnych – kierownik
projektu: prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (projekt realizowany przez
członków Katedry Chóralistyki)
3. Muzyka sakralna w twórczości wybitnych, wielkopolskich kompozytorów XX wieku –
kierownik projektu: ks. dr hab. Mariusz Białkowski.
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W ramach projektu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej” członkowie Katedry Edukacji Muzycznej
prowadzą badania w zakresie szeroko pojętej pedagogiki muzyki. Ponadto, corocznie organizowana
jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona tematyce projektu oraz organizowane są
wyjazdy studyjne członków Katedry i studentów do placówek edukacyjnych za granicą. Wyniki badań
prowadzonych w ramach projektu Katedry Edukacji Muzycznej zostały zamieszczone w publikacjach
(wybrane):
• Teresa Śnitko, Opis propozycji ćwiczeń dla uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej
przedstawiony przez prof. dr Rutę Girdijauskiene, w: „Z problemów edukacji muzycznej”,
Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2015.
• Aleksandra Pałka (studentka), Stosowanie założeń systemu Carla Orffa w wielkopolskich
ogólnokształcących szkołach podstawowych. Badanie własne, w: „Z problemów edukacji
muzycznej”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2015.
• Teresa Śnitko, Zespół badawczy Katedry Edukacji Muzycznej z wizytą w Berlinie,
w: „Z problemów edukacji muzycznej II”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2016.
• Magdalena Walkowiak (studentka), Realizacja zajęć z zakresu edukacji muzycznej na I etapie
edukacyjnym w ogólnokształcących szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.
Wyniki badań, w: „Z problemów edukacji muzycznej II”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej,
Poznań 2016.
• Magdalena Walkowiak (studentka), Stan wyposażenia pracowni muzycznych
w ogólnokształcących szkołach podstawowych na ternie miasta Poznania. Badania własne,
w: „Z problemów edukacji muzycznej III”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2017.
• Magdalena Walkowiak (studentka), Zainteresowania muzyczne uczniów gimnazjum
na przykładzie wybranych szkół województwa wielkopolskiego. Badania, w: „Z problemów
edukacji muzycznej IV”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2018.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Zespół badawczy Katedry Edukacji Muzycznej z wizytą studyjną
w Barcelonie, w: „Z problemów edukacji muzycznej V”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej,
Poznań 2019.
• Marta Grzebieta (studentka), Wykorzystanie terapeutycznych właściwości muzyki w edukacji
wczesnoszkolnej, w: „Z problemów edukacji muzycznej V”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej,
Poznań 2019.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Zespół badawczy Katedry Edukacji Muzycznej z wizytami studyjnymi
w Londynie i Tallinie, w: „Z problemów edukacji muzycznej VI”, Wydawnictwo Akademii
Muzycznej, Poznań 2020.
• Julia Wolska (studentka), Zajęcia umuzykalniające według teorii E. E. Gordona w opinii
rodziców lub opiekunów dzieci. Wyniki badań, w: „Z problemów edukacji muzycznej VI”,
Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2020.
Publikacja „Z problemów edukacji muzycznej” wydawana corocznie od 2015 roku przez Wydawnictwo
Akademii Muzycznej jest elementem założeń projektu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”.
W ramach działalności Katedry Edukacji Muzycznej realizowane są aktywności popularyzujące
edukację muzyczną w szkolnictwie ogólnokształcącym. Wśród tych działań należy wymienić cykliczne:
Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (od 2016 roku), Wielkopolski
Konkurs Chórów Szkolnych (od 2011 roku), Konkurs Kompozytorski „Potwórz” (od 2014 roku),
Rodzinne Spotkania z Poezją i Muzyką (od 2015 roku) oraz liczne warsztaty prowadzone przez
pedagogów i studentów Instytutu. Katedra Edukacji Muzycznej współpracuje także z zagranicznymi
instytucjami edukacyjnymi, o czym jest mowa w Załączniku nr 2.8. Działalność artystyczna i naukowa
w latach 2015-2020, str. 19-20.
W ramach projektu „Rola dyrygenta-pedagoga i artysty w budowaniu relacji interpersonalnych”
członkowie Katedry Chóralistyki organizowała cykliczne wydarzenia artystyczne, np. „Pedagodzy i ich
chóry”, „Absolwenci i ich chóry”, wydarzenia jednorazowe, np. koncert „Stefan Stuligrosz
in memoriam”, koncert absolwentów prof. Krystyny Domańskiej – Maćkowiak, „Póki Polska żyje w nas”
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- koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, Koncert Jubileuszowy z okazji 60-lecia Chóru
Uniwersytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pod dyrekcją prof. Przemysława Pałki,
warsztaty i kursy interpretacyjne, np. Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej z udziałem
Petera Phillipsa (2015), warsztaty z chórami Akademii Muzycznej – prowadzący prof. Marcin Wawruk
(2015), warsztaty chóralne z udziałem zespołów wokalnych Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej i Muzyki Kościelnej – prowadząca dr hab. Agnieszka Franków- Żelazny (2015), X Kurs
Interpretacji Muzyki Chóralnej – prowadzący prof. Sigvards Klava (2017), konferencje i seminaria,
np. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konteksty rozwoju muzycznego człowieka”(2016),
VII Międzynarodowe Seminarium z cyklu „Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji
muzycznej” (2017). W 2019 roku ramach projektu wydano płytę „Współistnienie” Chóru Kameralnego
Akademii Muzycznej w Poznaniu (kier. art. i dyrygent prof. Marek Gandecki); Wydawnictwo Akademii
Muzycznej w Poznaniu.
W ramach projektu „Muzyka sakralna w twórczości wybitnych, wielkopolskich kompozytorów
XX wieku” analizie została poddana twórczość wybitnych kompozytorów pracujących w Wielkopolsce
– ks. Józefa Surzyńskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Ks. Wacława Gieburowskiego, Marka Jasińskiego,
Andrzeja Koszewskiego. Rezultaty zostały przedstawione w monografii Musica in Ecclesia, t. II,
red. ks. Mariusz Białkowski, wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,
Poznań 2016.
W 2015 roku powołano Zakład Emisji Głosu. Członkowie Zakładu odpowiadają merytorycznie za proces
kształcenia z zakresu indywidualnej i zespołowej emisji głosu dyrygentów chóralnych, nauczycieli
muzyki i muzyków kościelnych. Zakład organizuje koncerty, warsztaty, seminaria i kursy poświęcone
tematyce związanej z problematyką chóralnej i indywidualnej emisji głosu, na które zapraszani są
wybitni soliści, zespoły, chórmistrzowie, emisjoniści oraz dyrygenci z Polski i zagranicy.
Pod kierownictwem pracowników Zakładu prowadzone są prace dyplomowe obejmujące zakres
zagadnień związanych z emisją głosu. Wśród najważniejszych działań Zakładu należy wymienić:
coroczną Ogólnopolską Konferencję (Od)dajmy dzieciom głos (od 2017 roku), warsztaty Od chórzysty
do kameralisty z zespołem Affabre Concinui (2015), wykład (dr hab. Mariusz Mróz): Problematyka
wykonawcza muzyki cerkiewnej (2018), koncerty studentów klas indywidualnej emisji głosu.
Poza badaniami prowadzonymi w jednostce pracownicy prowadzą działalność badawczą i artystyczną
poza uczelnią; pozyskując granty, dofinansowania i stypendia:
• Radosław Mateja – Stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców (2016);
• Natalia Kłysz-Sokalska – wykonawca grantu: Edukacja kulturowa i artystyczna jako warunek
wszechstronnego rozwoju ucznia Nr: WAF.272.6.2016;
• Natalia Kłysz-Sokalska – stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (na rok
2018/2019);
• Natalia Kłysz-Sokalska: udział w projektach badawczych poza AM: Curriculum changes in
the Visegrad Four: three decades after the fall of communism, Studies from Hungary, Poland,
the Czech and Slovak Republics (2017-2020), Schoolchildren in Central and North Europe: about
the Need for Transcutural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects (2020-2021);
• Agnieszka Chwastek - Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu
upowszechniania kultury / 2019 w dziedzinie MUZYKA;
• Magdalena Andrys (autor i koordynator projektu), Maciej Bolewski, Tomasz Karwański, Edyta
Muchowiecka, Izabela Zalewska – zespół prowadzący projekt Co słychać? Grajmy razem! Cykl
zajęć muzycznych i warsztatów związanych z muzyką filmową i piosenkami z bajek
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – rok 2020 (nr zadania - 00306/20);
• Mariusz Białkowski – dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach
otwartego konkursu ofert – XIII Ogólnopolski Konkurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2020.
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Członkowie Katedry Edukacji Muzycznej, Katedry Muzyki Kościelnej, Katedry Chóralistyki i Zakładu
Emisji Głosu wydają książki, publikują rozdziały w monografiach, opracowują artykuły naukowe,
popularnonaukowe i metodyczne, piszą recenzje i sprawozdania z ważnych wydarzeń z obszaru
edukacji i kultury muzycznej, co ściśle łączy się z efektami uczenia się na kierunku. Najważniejsze
publikacje z obszaru sztuki muzycznej (wybrane; wszystkie publikacje zawarte w Załączniku nr 2.8.
Działalność artystyczna i naukowa w latach 2015-2020):
• Natalia Kłysz-Sokalska, Zaczarowany świat muzyki – piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne dla
dzieci, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015.
• Mariusz Baranowski, Kompetencje medialne nauczycieli muzyki jako pochodna systemu
kształcenia, w „Nowe media w edukacji i dla edukacji”, red. N. Walter, Wydawnictwo Naukowe
UAM.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Sztuka a wartość i przeżycie estetyczne, w: Filozofia i etyka w szkole.
Edukacja artystyczna – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych,
Poznań 2015.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Edukacja muzyczna kluczem do pełnego rozwoju dziecka, „Edukacja na
rozdrożu. Część 3 - Dzieciństwo szans i zagrożeń”, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole
2016.
• Mariusz Białkowski, Autentyczność utworów gregoriańskich, „Studia Gregoriańskie” 8 (2015),
s. 63-97.
• Marianna Majchrzak, Powrót do źródeł – śpiew gregoriański jako inspiracja dla kompozytorów
muzyki ˂a cappella˃, w: „Musica in Ecclesia” t. II, red. ks. M. Białkowski, Poznań 2016, s. 11-21.
• Sławomir Kamiński, Budownictwo nowych organów w polskich kościołach. Tradycja, problemy,
perspektywy, w: „Musica in Ecclesia” t. II, red. ks. M. Białkowski, Poznań 2016, s. 89-100.
• Mariusz Białkowski, Inspiracje rytmiczne śpiewem gregoriańskim w muzyce organowej, Musica
Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych 11 (2016), s. 85-92.
• Damian Myśliński, Mobilna reakcja muzyczna w kontekście edukacji muzycznej,
w: „Z problemów edukacji muzycznej II”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2016.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Music education as a key factor in the full development of a child,
“Studia Edukacyjne” 2016, nr 42.
• Leszek Górka, Ks. dr Józef Surzyński. Życie i dzieło odnowy muzyki kościoła katolickiego,
w: „Musica in Ecclesia II”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2016.
• Damian Myśliński, Songwriting. Pisanie piosenek w edukacji muzycznej, w: „Z problemów
edukacji muzycznej III”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2017.
• Agnieszka Chwastek, Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego – specyfika kształcenia
małego dziecka, w: „Nowoczesne metody pracy z małymi dziećmi w służbie edukacji
muzycznej”, red. Alicja Delecka-Bury, wyd. Adam Marszałek.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma
profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 2017, nr 2.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia, „Nauczanie Początkowe.
Kształcenie Zintegrowane”, nr 2, Kielce 2016/2017.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Rozwiń mój potencjał – szkolnictwo powszechne a praca z dzieckiem
uzdolnionym, w: Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie
dzieciństwa, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
2017.
• Mariusz Białkowski, Semiologia gregoriańska a méthode de Solesmes, w: Kulturowe
i edukacyjne konteksty muzyki religijnej nr 2, red. Monika Biesaga, Bydgoszcz 2018, s. 51-65.
• Magdalena Andrys, Technologie cyfrowe na lekcji muzyki, w: „Z problemów edukacji muzycznej
IV”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2018.
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• Agnieszka Chwastek, Muzyka ludowa a polski jazz, w: „Regionalizm w kulturze – między
słowem, muzyką i architekturą”, red. Małgorzata Suświłło i Adam Grabowski, wyd. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2017.
• Agnieszka Chwastek, Miejsce historii muzyki w nauczaniu przedmiotu muzyka – edukacja
młodzieży w wieku 13-15 lat, w: „Z problemów edukacji muzycznej IV”, Wydawnictwo
Akademii Muzycznej, Poznań 2018.
• Damian Myśliński, Profilaktyka muzyczna w kształtowaniu osobowości ucznia,
w: „Z problemów edukacji muzycznej IV”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2018.
• Damian Myśliński, Muzykoterapia w kontekście pomocy osobom z demencją, w: „Geriatria
2018” nr 12.
• Magdalena Andrys, Folklor w edukacji muzycznej, „Studia Edukacyjne” 2018, nr 50.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Kompetencje emocjonalne dziecka i ich wzmacnianie poprzez
aktywności muzyczno-ruchowe, „Aspekty Muzyki” 2018, nr 8.
• Mariusz Białkowski, De non prætereunte cantu gregoriano. Śpiew gregoriański ostoją tradycji
liturgiczno-muzycznej kościoła, „Musica Ecclesiastica”. Rocznik Stowarzyszenia Polskich
Muzyków Kościelnych 14 (2019), s. 59-70.
• Waldemar Gawiejnowicz, Feliks Nowowiejski, VIII Symfonia na organy, Poznań 2019.
• Damian Myśliński, Muzyka i mózg – edukacja i terapia, w: „Z problemów edukacji muzycznej
V”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2019.
• Damian Myśliński, Muzykoterapia w rozwoju ucznia. Wykorzystanie techniki Songwriting,
w: „Uczyć lepiej” 2019.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Terapeutyczne właściwości Rytmiki Emile’a Jaques-Dalcroze’a,
w: „Z problemów edukacji muzycznej V”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2019.
• Magdalena Andrys, Instrumentarium Orffa w arteterapii – kryteria doboru i możliwości
stosowania w: „Z problemów edukacji muzycznej V”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej,
Poznań 2019.
• Damian Myśliński, Terapeutyczna rola śpiewu w późnej dorosłości”, w: „Moje doświadczenie
z zespołem chóralnym”, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 2019.
• Damian Myśliński, Umuzykalnianie w kontekście wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w: „Z problemów edukacji muzycznej VI”, Wydawnictwo Akademii
Muzycznej, Poznań 2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia, Lidia Suchanek, Anna Ratajczak,
Michalina Kasprzak, Twórcza aktywność dziecka, [w:] Pedagogika dziecka. Podręcznik
akademicki, red. H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji dziecka, „Życie Szkoły”,
nr 1(52)/2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Aktywności muzyczne a kształtowanie kompetencji społecznych
dziecka, „Życie Szkoły”, nr 2(53)/2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Aktywności muzyczne a rozwój poznawczy dziecka, „Życie Szkoły”,
nr 3-4(54)/2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Aktywności muzyczne w procesie stymulowania rozwoju fizycznego
dziecka, „Życie Szkoły”, nr 5(55)/2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Muzyka i mowa, czyli o logorytmice. Część 1 – Muzyka i ruch, „Życie
Szkoły”, nr 7(57)/2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Muzyka i mowa, czyli o logorytmice. Część 2 – Muzyka i język, „Życie
Szkoły”, nr 8(58)/2020.
• Natalia Kłysz-Sokalska, Dziecięce mindfulness z muzyką, „Życie Szkoły”, nr 9(59)/2020.
• Mariusz Białkowski, Rękopisy liturgiczno-muzyczne a traktaty muzyczne w rozumieniu
i wykonywaniu śpiewu gregoriańskiego, „Cantare et creare” 1 (2020), s. 55-65.
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• Waldemar Gawiejnowicz, Surzyński, Gieburowski, Nowowiejski. Wybrane aspekty życia
i działalności, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań 2020.
Ponadto, pracownicy Instytutu opublikowali szereg artykułów w czasopismach punktowanych
i pracach zbiorowych o tematyce z obszaru kultury, pedagogiki, psychologii.
Szczegółowa działalność artystyczna i naukowa pracowników Wydziału/Instytutu znajduje się
w Załączniku nr 2.8 Działalność artystyczna i naukowa w latach 2015-2020.
Wydział w wyniku parametryzacji przeprowadzonej w roku 2017 uzyskał kategorię B.
Wynikiem działalności naukowej i artystycznej są uzyskane przez pracowników awanse zawodowe;
rozwój potencjału naukowego Wydziału/Instytutu. W ostatnich latach tytuł profesora otrzymał
1 pracownik; stopień doktora habilitowanego: 5 pracowników; doktora: 6 pracowników (4 otwarte
przewody doktorskie).
Wyniki badań naukowych mają niemały wpływ na proces kształcenia. Prace dyplomowe studentów
skupiają się na zagadnieniach analizowanych w ramach projektów badawczych, w których udział biorą
także studenci obu stopni, np. Marta Grzebieta, Wspierające właściwości muzyki w szkolnictwie
ogólnokształcącym (2020), Julia Wolska, Zastosowanie Boomwhackers w edukacji muzycznej (2020).
Obie prace wpisują się w obszar realizacji projektu: „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”.
Obecnie trwają przygotowania do publikacji prac.
Wysoki poziom prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich wynika z uzyskanych przez studentów
w procesie kształcenia kompetencji badawczych oraz udziału studentów w badaniach.
Istotne dla osiągnięcia efektu uczenia się na studiach I stopnia, jakim jest uzyskanie kompetencji
badawczych (efekty uczenia się w zakresie wiedzy: zna sposoby umożliwiające docieranie do
niezbędnych informacji [książki, nagrania, materiały nutowe, Internet], ich analizowanie i właściwą
interpretację oraz umiejętności: potrafi swobodnie konstruować ustne i pisemne wypowiedzi na temat
interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko
pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych), są zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu
Propedeutyka badań naukowych. Przedmiot Propedeutyka badań naukowych, prowadzony
na studiach I stopnia w wymiarze 60 godzin rocznie, ma na celu ukazanie szerokiego spektrum
metodologii badań naukowych dla studentów edukacji muzycznej, muzyki kościelnej i dyrygentury
chóralnej (III rok I st.). Propedeutyka badań naukowych zakłada wykładowo-seminaryjną formułę zajęć,
podczas których nauczyciel prezentuje podstawowe metodologie naukowe, natomiast na późniejszym
etapie (w szóstym semestrze) studenci poszczególnych specjalności przedstawiają koncepcje swoich
prac zaliczeniowych, przyjmujących formę pracy naukowej. Piąty semestr studiów I stopnia zakończony
jest przedstawieniem konspektu, jak i podbudowy teoretycznej pracy (rozdział lub rozdziały
teoretyczne) przez każdego z uczestników zajęć. W szóstym semestrze natomiast zajęcia
z Propedeutyki badań naukowych prowadzone są w formie dyskusji (seminariów) nad poszczególnymi
obszarami prac. Zwieńczeniem procesu kształcenia w ramach przedmiotu są prace o znamionach
rozpraw naukowych, tematycznie ściśle powiązane ze specjalnością studiów (nawiązanie do utworów
chóralnych realizowanych podczas prac nad koncertem dyplomowym, analiza lekcji dyplomowej,
analizy aspektów szeroko pojętej kultury muzyki kościelnej).
Wiedza o różnorodności metodologii, umiejętności dostosowania metod badawczych oraz ogólne,
nabyte po studiach I stopnia kompetencje, pozwalają na prowadzenie przez studentów
indywidualnych poszukiwań badawczych i artystycznych na studiach II stopnia. Rozwijanie
kompetencji badawczych na studiach II stopnia odbywa się podczas zajęć seminarium krytyki
muzycznej, proseminarium pisania pracy dyplomowej, seminarium pracy dyplomowej, kiedy to na
zajęciach zbiorowych wypracowywane są koncepcje prac dyplomowych, a w drodze indywidualnej
pracy student – wykładowca, powstają konkretne rozprawy.
Zachętą do udziału studentów w badaniach, obok wcześniej wspomnianej możliwości publikowania
wyników badań w postaci artykułów zamieszczanych w pracach zbiorowych, jest także szansa
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prezentowania referatów na konferencjach (Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne
metody edukacji muzycznej”; Międzyuczelniana Konferencja Studencka Edukacji Muzycznej). Poniżej
przykłady ich aktywności:
• Katarzyna Jaskólecka, Edwin Gordon w teorii i praktyce, II Międzynarodowa Konferencja z cyklu
Nowoczesne metody edukacji muzycznej: „Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym” (2015)
• Magdalena Walkowiak, Zajęcia muzyczne na I etapie edukacyjnym w poznańskich szkołach
ogólnokształcących, II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne metody edukacji
muzycznej: „Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (2015)
• Magdalena Andrys, Bez stresu – o metodzie Montessori, II Międzynarodowa Konferencja z cyklu
Nowoczesne metody edukacji muzycznej: „Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym” (2015)
• Magdalena Walkowiak, Wyposażenie pracowni muzycznych w ogólnokształcących szkołach
podstawowych Poznania, III Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne metody edukacji
muzycznej: „Edukacja muzyczna uczniów klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej”
(2016)
• Marta Grzebieta, Wykorzystanie terapeutycznych właściwości muzyki w edukacji
wczesnoszkolnej, V Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne metody edukacji
muzycznej: „Terapeutyczne właściwości muzyki we wczesnej edukacji dziecka” (2018)
• Julia Wolska, Zajęcia umuzykalniające według teorii Prof. Edwina Eliasa Gordona w opinii
rodziców lub opiekunów dzieci, VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne metody
edukacji muzycznej: „Teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji
muzycznej” (2019)
• Julia Wolska, Zastosowanie Boomwhackers w edukacji muzycznej, VI Międzynarodowa
Konferencja z cyklu Nowoczesne metody edukacji muzycznej: „Edukacja muzyczna – wczoraj,
dziś, jutro” (2020)
• Julia Wolska, Marta Stefaniak, Działalność artystyczna i naukowa Studenckiego Koła Naukowego
Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Międzyuczelniana
Konferencja Studencka Edukacji Muzycznej (2020)
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest jednym z elementów strategii rozwoju
Uczelni. Poprzez różnorodny rozwój form współpracy wpisuje się w realizację idei uczelni otwartej na
otaczającą się społeczność, reagującej na potrzeby, ale też generującej przestrzeń do dyskusji
dotyczącej miejsca muzyki we współczesnym świecie. Aspekty te wpływają na kierunki studiów
prowadzone w Uczelni, w tym na oceniany kierunek. Obserwacje otoczenia społeczno-gospodarczego,
sugestie interesariuszy oraz spostrzeżenia absolwentów stają się bodźcem np. do korekt treści
przedmiotowych i modernizacji planów studiów.
Pełna lista interesariuszy, przykłady i zakres współpracy - Kryterium 6, str. 52.
Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalności edukacja
muzyczna posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka-nauczyciela w zakresie edukacji
muzycznej i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:
• zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia;
• zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej (I etap
edukacyjny) oraz szkolnej edukacji muzycznej i zajęć artystycznych w klasach IV-VII (II etap
edukacyjny);
• zajęć umuzykalniających w przedszkolu;
• zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego
stopnia, w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym;
• działalności muzycznej w instytucjach kultury.
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Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalności muzyka
kościelna posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka kościelnego oraz wiedzę teoretyczną
i praktyczną do prowadzenia:
• pracy muzyka kościelnego w charakterze organisty, kantora i dyrygenta w ośrodkach kultu
kościoła rzymsko-katolickiego;
• prowadzenia amatorskich i kościelnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych
i instrumentalnych;
• działalności w instytucjach kultury i w mediach;
• animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.
Absolwent, który uzyskał przygotowanie pedagogiczne otrzymuje oddzielne zaświadczenie.
Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalności dyrygentura
chóralna posiada umiejętności wykwalifikowanego artysty-muzyka w zakresie dyrygentury chóralnej
i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:
• zespołów muzycznych w ruchu amatorskim,
• działalności muzycznej w instytucjach kultury,
• działalności związanej z organizacją konkursów i festiwali muzycznych (chóralnych).
Absolwent, który uzyskał przygotowanie pedagogiczne, otrzymuje oddzielne zaświadczenie.
Absolwent studiów I stopnia został przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów II stopnia.
Absolwent kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studiów II stopnia posiada
kwalifikacje artysty-muzyka zróżnicowane w zależności od ukończonej specjalności.
Absolwent specjalności edukacja muzyczna posiada kwalifikacje do prowadzenia:
• zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym (do szkół
ponadpodstawowych włącznie);
• zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
• działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli
prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
• działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących
działalność w obszarze kultury;
• działalności związanej z organizacją: festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji
kultury w społeczeństwie.
Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada kwalifikacje do prowadzenia:
• śpiewu w funkcji kantora (solisty śpiewaka) podczas liturgii;
• gry liturgicznej w kościele rzymsko-katolickim;
• różnych zespołów wokalnych (chór, schola gregoriańska, liturgiczna, itp.) muzyki kościelnej;
• działalności muzycznej w społecznościach parafialnych;
• działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów o tematyce religijnej;
• zajęć dydaktycznych w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych;
• do zasiadania w diecezjalnych i ogólnopolskich komisjach liturgiczno-muzycznych.
Specjalności funkcjonujące do roku akademickiego 2019/2020:
Absolwent specjalności dyrygentura chóralna posiada kwalifikacje do prowadzenia:
• zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym II stopnia w zakresie dyrygowania i czytania
partytur;
• zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
• zespołów zawodowych chóralnych i wokalno-instrumentalnych;

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

17

• działalności dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli
prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
• działalności muzycznej w instytucjach kultury;
• działalności związanej z organizacją konkursów i festiwali muzycznych (chóralnych)
oraz animacją kultury muzycznej.
Absolwent specjalności dyrygentura orkiestr dętych posiada kwalifikacje do prowadzenia:
• zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym II stopnia w zakresie dyrygowania i czytania
partytur;
• zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
• zawodowych koncertowych i marszowych orkiestr dętych oraz podobnych zespołów
instrumentalnych;
• działalności dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli
prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
• działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących
działalność w obszarze kultury;
• działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i festiwali muzycznych (orkiestr dętych)
oraz animacją kultury muzycznej.
Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do kontynuowania edukacji w Szkole Doktorskiej.
Podjęcie pracy jako nauczyciela specjalisty przedmiotów artystycznych muzycznych w szkołach
ogólnokształcących w większości państw Unii Europejskiej jest możliwe w sytuacji posiadania dyplomu
licencjackiego lub magisterskiego z zakresu przedmiotu artystycznego i ukończenia zawodowych
studiów nauczycielskich. Można to zrobić zgodnie z modelem etapowym lub modelem równoległym.
Model etapowy, zastosowany w koncepcji kształcenia w Instytucie Edukacji Artystycznej, jest
prowadzony w takich krajach, jak: Estonia, Francja, Hiszpania (w przypadku nauczycieli przedmiotu dla
szkół średnich), Włochy, Luksemburg, Finlandia i Zjednoczone Królestwo (Anglia, Walia i Irlandia
Północna). Podobnie, jak w krajach UE, również w IEA nauczyciele przedmiotów artystycznych muszą
zdobyć zawodowe umiejętności pedagogiczne związane z nauczanymi przedmiotami artystycznymi.
W znaczącej większości państw nauczyciele przedmiotów artystycznych, kształceni jako zawodowi
artyści, w ramach modelu etapowego muszą przejść zawodowe kształcenie pedagogiczne. Oznacza to,
że zawodowi artyści, którzy chcą nauczać w ogólnokształcących szkołach publicznych, muszą ukończyć
także zawodowe kształcenie pedagogiczne. Wymogiem wstępnym zatrudnienia w charakterze
wykwalifikowanego nauczyciela w szkole publicznej są kwalifikacje pedagogiczne (źródło: Edukacja
artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego Komisji Europejskiej, 2010 – brak późniejszego opracowania). Kształcenie w IEA
umożliwia zdobycie jednocześnie obu wymaganych obszarów kwalifikacji – artystycznego
i pedagogicznego, niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu muzyka w szkołach
ogólnokształcących.
Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest na wybranych uczelniach
artystycznych i uniwersyteckich w Polsce na I i II stopniu studiów w ramach różnych specjalności. Do
roku 2019 w Akademii Muzycznej w Poznaniu na ocenianym kierunku możliwe było podjęcie studiów
na specjalności: edukacja muzyczna, dyrygentura chóralna, dyrygentura w zakresie orkiestr dętych (II
stopień), muzyka kościelna. Zmiana struktury Uczelni w 2019 roku spowodowała oddzielenie
specjalności dyrygentura chóralna i dyrygentura orkiestr dętych od kierunku. Obecnie w Instytucie
Edukacji Artystycznej kandydaci mogą rozpocząć studia na dwóch specjalnościach: edukacja
muzyczna, która przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie
ogólnokształcącym, wzmacnia kształtowanie umiejętności do prowadzenia amatorskich i szkolnych
zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych oraz przygotowuje do działalności
w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach
muzycznych oraz muzyka kościelna, która umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie gry na organach
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i gry liturgicznej, przygotowuje do prowadzenia amatorskich, kościelnych i szkolnych zespołów
wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych, przygotowuje do działalności w kościołach,
instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych
oraz daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
Obecnie prowadzone są prace nad uruchomieniem nowej specjalności: prowadzenie szkolnych
zespołów muzycznych, w ramach której studenci będą mieli możliwość zdobywania kompetencji
w zakresie pracy z zespołem wokalnym i wokalno-instrumentalnym oraz odbywania praktyk
studenckich w różnych instytucjach edukacyjno-artystycznych. Jest to unikatowa specjalność, której
nie prowadzi żadna z uczelni w Polsce.
Wszechstronność treści kształcenia realizowanych podczas zajęć na kierunku Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej oraz bogata oferta fakultetów proponowanych przez IEA pozwala na
szerokie i pełne wykształcenie, wykorzystywane w późniejszej pracy zawodowej. Ponadto, IEA
umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji, w ramach których możliwe jest podjęcie pracy w szkole
muzycznej: w charakterze nauczyciela przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne
(na poziomie I stopnia szkoły muzycznej) oraz w charakterze prowadzącego zajęcia w zakresie chóru
i zespołów instrumentalnych.
Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I stopnia w obszarze wiedzy obejmują obszary
(16 efektów):
• wiedza o realizacji prac artystycznych (W01, W02, W03);
• rozumienie kontekstu dyscyplin artystycznych (W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11,
W12, W13, W14, W15, W16);
w obszarze umiejętności (17 efektów):
• umiejętności ekspresji artystycznej (U01),
• realizacji prac artystycznych (U02, U03, U07, U17),
• kreacji artystycznej (U05, U06, U14),
• improwizacyjne (U08),
• warsztatowe (U04, U09, U10, U15, U16),
• werbalne (U11, U13)
• w zakresie publicznych prezentacji (U12),
w obszarze kompetencji społecznych (13 efektów):
• niezależność (K01, K02, K03, K05, K06, K07, K08, K13),
• uwarunkowania psychologiczne (K11, K12),
• komunikacja społeczna (K09, K10).
Kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku studiów II stopnia w obszarze wiedzy obejmują obszary
(7 efektów):
• wiedza o realizacji prac artystycznych (W01, W02),
• rozumienie kontekstu dyscyplin artystycznych (W03, W04, W05, W06, W07),
w obszarze umiejętności (13 efektów):
• umiejętności ekspresji artystycznej (U01),
• realizacji prac artystycznych (U03, U11),
• improwizacyjne (U06, U08),
• warsztatowe (U01, U04, U10, U13),
• werbalne (U05, U07, U09)
• w zakresie publicznych prezentacji (U12),
w obszarze kompetencji społecznych (12 efektów):
• niezależność (K01, K02, K03, K06, K07, K11),
• uwarunkowania psychologiczne (K05, K08, K12),
• komunikacja społeczna (K04, K10).
Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

19

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia
uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6–7 określone w ustawie
z dn. 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn.
zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6–7 dla dziedziny sztuki określone
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2218) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Kształcenie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje szerokie spektrum
dziedzin i zagadnień prowadzących do poznania, zrozumienia oraz przedstawienia świata muzycznego
od strony teoretycznej, a także przygotowuje do realizacji wszelkich przedsięwzięć twórczych.
Koncepcja ta zakłada kształcenie nie tylko pedagoga szkolnictwa muzycznego i ogólnego, muzyka
kościelnego, ale również artysty muzyka – dyrygenta. Program studiów o profilu ogólnoakademickim
oprócz przedmiotów podstawowych, kierunkowych zawiera również grupę zajęć przygotowujących
studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 roku.
Działania w zakresie obowiązkowych praktyk pedagogicznych stanowią integralną część procesu
kształcenia przyszłych nauczycieli muzyki odbywającego się w czasie studiów pierwszego i drugiego
stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Program i zakres praktyk,
uwzględniający zapotrzebowanie specjalnościowe, zgodny jest z obowiązującym prawem
(Rozporządzenia MKiDN z dn. 20 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia
nauczycieli; Rozporządzenia MNiSW z dn. 27 września 2018 roku w sprawie studiów; Rozporządzenia
MNiSW z dn. 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się
dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK; Rozporządzenia MNiSW z dn. 25 lipca 2019 roku w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu
nauczania i uczenia się
Dobór treści programu kształcenia studiów I i II stopnia skonstruowano w oparciu o następujące
moduły: specjalistyczny, kierunkowy, podstawowy oraz fakultatywny. Przedmioty do wyboru (moduł
fakultatywny) stanowią 30% ogólnej liczby punktów ECTS: na studiach I stopnia – są to 54 punktów
ECTS (ze 180); na studiach II stopnia na tych specjalnościach – 36 punktów ECTS (ze 120).
Program kształcenia jest bardzo bogaty i zróżnicowany w zależności od specjalności i od stopnia
studiów, np.
Moduł specjalistyczny dla studiów I stopnia, dla specjalności:
• edukacja muzyczna zawiera 14 przedmiotów (dyrygowanie, czytanie partytur, fortepian, nauka
akompaniamentu z czytaniem nut a’vista, podstawy improwizacji fortepianowej, instrumentacja
(od 2019 roku), psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, emisja głosu z dykcją, metodyka
edukacji muzycznej, ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej, zajęcia muzyczno-ruchowe
(od 2019 roku), instrumenty szkolne), w tym obszarze znajdują się także praktyki zawodowe.
W module specjalistycznym dla specjalności edukacja muzyczna zastosowano podział
przedmiotów w oparciu o Rozporządzenie MNiSW dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
• muzyka kościelna zawiera 12 przedmiotów (dyrygowanie, organy, emisja głosu z dykcją,
propedeutyka improwizacji organowej, improwizacja organowa z grą liturgiczną,
organoznawstwo, czytanie partytur, śpiew liturgiczny, liturgika, prawodawstwo muzyki
liturgicznej, teoria chorału gregoriańskiego, zespół chorałowy z metodyką), w tym obszarze
znajduje się także praktyka muzyczno-liturgiczna;
• dyrygentura chóralna (III rok I st.) zawiera 8 przedmiotów (dyrygentura, emisja głosu z dykcją,
czytanie partytur, fortepian, podstawy improwizacji fortepianowej, nauka akompaniamentu
z czytaniem nut a’vista, emisja zespołowa z metodyką i higieną głosu, teoria chorału
gregoriańskiego), w tym obszarze znajduje się także praktyka chóralna.
Moduł specjalistyczny dla studiów II stopnia, dla specjalności:
• edukacja muzyczna zawiera 13 przedmiotów (dyrygowanie, emisja głosu, emisja zespołowa
z metodyką i higieną głosu, improwizacja fortepianowa, interpretacja tekstu literackiego z dykcją,
promocja i marketing w edukacji artystycznej, technologie informacyjne w edukacji, psychologia,
pedagogika, metodyka edukacji muzycznej, ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej,
instrumentacja i aranżacja na szkolne zespoły muzyczne, metodyka prowadzenia szkolnych
zespołów muzycznych), w tym obszarze znajdują się także praktyki zawodowe;
• muzyka kościelna zawiera 15 przedmiotów (dyrygowanie, organy, improwizacja organowa z grą
liturgiczną, śpiew liturgiczny, dyrygentura gregoriańska, emisja głosu, emisja zespołowa
z metodyką i higieną głosu, literatura specjalistyczna, prawodawstwo muzyki liturgicznej,
semiologia gregoriańska, zespół chorałowy z metodyką, harmonia modalna, harmonia funkcyjna,
kontrapunkt z fugą, teologia muzyki), w tym obszarze znajduje się także praktyka muzycznoliturgiczna;
• dyrygentura chóralna (do 2019 roku) zawierał 8 przedmiotów (dyrygentura, emisja głosu,
czytanie partytur, emisja zespołowa z metodyką i higieną głosu, aranżacja wokalna i wokalnoinstrumentalna, specjalistyczna literatura muzyczna, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych
i wokalno-instrumentalnych, metodyka nauczania dyrygowania), w tym obszarze znajdowała się
także praktyka w zespołach wokalnych i wokalno-instrumentalnych;
• dyrygentura orkiestr dętych (do 2019 roku) zawierał 9 przedmiotów (dyrygentura, czytanie
partytur orkiestrowych, propedeutyka dyrygentury symfonicznej, propedeutyka dyrygentury
chóralnej, instrumentoznawstwo, instrumentacja i aranżacja na orkiestrę dętą, specjalistyczna
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literatura muzyczna, metodyka prowadzenia orkiestr dętych z elementami musztry paradnej,
metodyka nauczania dyrygowania), w tym obszarze znajdowała się także praktyka orkiestrowa.
Moduł kierunkowy na studiach I stopnia jest taki sam dla specjalności edukacja muzyczna i muzyka
kościelna i obejmuje 10 przedmiotów; dla specjalności dyrygentura chóralna jest to 9 przedmiotów
(III rok I st.); są to następujące przedmioty: chór kameralny/ogólnouczelniany, zespół wokalny dla
praktyk studenckich z metodyką, kształcenie słuchu, czytanie nut głosem, harmonia z ćwiczeniami,
historia muzyki z literaturą muzyczną, analiza form i stylów muzycznych, emisja zespołowa z metodyką
i higieną głosu, historia kultury, kultura muzyczna XX i XXI w..
Moduł kierunkowy na studiach II stopnia jest taki sam dla specjalności edukacja muzyczna i muzyka
kościelna i obejmuje 7 przedmiotów; są to następujące przedmioty: chór kameralny/ogólnouczelniany,
zespół wokalny dla praktyk studenckich z metodyką, propedeutyka kompozycji i aranżacji, seminarium
krytyki muzycznej, seminarium prelekcji, historia sztuki, podstawy etyki; dla specjalności dyrygentura
orkiestr dętych i dyrygentura chóralna jest to kolejno 8 i 9 przedmiotów (do 2019 roku): chór
kameralny/ogólnouczelniany, zespół wokalny dla praktyk studenckich z metodyką, improwizacja
fortepianowa, kontrapunkt z fugą (tylko dla DCH), propedeutyka kompozycji i aranżacji, podstawy
estetyki muzyki, psychologia muzyki, seminarium prelekcji i krytyki muzycznej, interpretacja tekstu
literackiego z dykcją.
Moduł podstawowy jest tożsamy dla specjalności edukacja muzyczna i muzyka kościelna i obejmuje:
na studiach I stopnia: 4 przedmioty: wykład monograficzny, propedeutyka badań naukowych,
technologia informacyjna, wychowanie fizyczne; na studiach II stopnia: 3 przedmioty: proseminarium
pisania pracy dyplomowej, seminarium pracy dyplomowej, wykład monograficzny. Moduł
podstawowy dla specjalności dyrygentura chóralna (do 2019 roku) na studiach I stopnia obejmuje
5 przedmiotów, wśród których, oprócz opisanych powyżej, znajduje się także język obcy nowożytny;
na studiach II stopnia dla specjalności dyrygentura chóralna i dyrygentura orkiestr dętych jest to
5 przedmiotów, wśród których, oprócz opisanych przy specjalnościach edukacja muzyczna i muzyka
kościelna, znajdują się także: filozofia – zagadnienia i kierunki oraz język obcy nowożytny.
Moduł fakultatywny także jest zróżnicowany w zależności od specjalności i stopnia studiów. Studenci
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą wybrać interesujące dla nich
przedmioty z ogólnouczelnianej listy fakultetów. Instytut Edukacji Artystycznej oferuje szereg
przedmiotów fakultatywnych, m.in.: projekty twórcze w edukacji muzycznej, podstawy muzykoterapii,
podstawy arteterapii, warsztat zabawy w edukacji muzycznej, edukacja muzyczna małego dziecka,
podstawy komputerowej edycji nut, podstawy języka łacińskiego, teoria chorału gregoriańskiego,
kultura języka, komunikacja społeczna i organizacja imprez oraz dedykowane jedynie studentom
Instytutu Edukacji Artystycznej oraz studentom specjalności dyrygentura chóralna Instytutu
Dyrygentury przedmioty: metodyka prowadzenia chórów dziecięcych, metodyka prowadzenia chórów
młodzieżowych, praktyka w zakresie animacji kultury. W ramach przedmiotów fakultatywnych na
III roku studiów I stopnia studenci mogą również obrać przedmioty dające uprawnienia do nauczania
przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia, w tym zakresie mogą obrać
przedmioty: metodyka audycji muzycznych, metodyka kształcenia słuchu, praktyki z zakresu
prowadzenia audycji muzycznych oraz praktyki z zakresu prowadzenia kształcenia słuchu. W module
fakultatywnym dla specjalności edukacja muzyczna i muzyka kościelna od 2019 roku znajduje się także
język obcy.
W ramach realizacji modułu fakultatywnego, studenci innych specjalności niż edukacja muzyczna,
mogą zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela muzyki, realizując przedmioty z obszaru
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (przedmioty z modułu specjalistycznego dla
specjalności edukacja muzyczna).
Treści kształcenia w programie studiów II stopnia w stosunku do studiów I stopnia są pogłębione
i poszerzone, a ich przyswojenie powoduje osiągnięcie efektów określonych dla kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
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W module specjalistycznym programu kształcenia w specjalności edukacja muzyczna zawarto treści
kształcenia związane z warsztatem nauczyciela muzyki: na studiach I stopnia przekazywane m.in.
w ramach takich przedmiotów jak dyrygowanie, czytanie partytur, fortepian, nauka akompaniamentu
z czytaniem nut a’vista, podstawy improwizacji fortepianowej, instrumentacja (od 2019 roku),
psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, emisja głosu z dykcją, metodyka edukacji muzycznej,
ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej, zajęcia muzyczno-ruchowe (od 2019 roku), instrumenty
szkolne, praktyki zawodowe; na studiach II stopnia przekazywane w ramach takich przedmiotów jak
m.in.: dyrygowanie, emisja głosu, emisja zespołowa z metodyką i higieną głosu, improwizacja
fortepianowa, promocja i marketing w edukacji artystycznej, technologie informacyjne w edukacji,
psychologia, pedagogika, metodyka edukacji muzycznej, ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej,
instrumentacja i aranżacja na szkolne zespoły muzyczne, metodyka prowadzenia szkolnych zespołów
muzycznych, których przyswojenie umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się.
W module specjalistycznym programu kształcenia w specjalności muzyka kościelna zawarto treści
kształcenia związane z warsztatem muzyka kościelnego: na studiach I stopnia przekazywane
m.in. w ramach takich przedmiotów jak dyrygowanie, organy, emisja głosu z dykcją, propedeutyka
improwizacji organowej, improwizacja organowa z grą liturgiczną, organoznawstwo, czytanie partytur,
śpiew liturgiczny, liturgika, prawodawstwo muzyki liturgicznej, teoria chorału gregoriańskiego, zespół
chorałowy z metodyką, praktyka muzyczno-liturgiczna; na studiach II stopnia przekazywane w ramach
takich przedmiotów jak m.in.: dyrygowanie, organy, improwizacja organowa z grą liturgiczną, śpiew
liturgiczny, dyrygentura gregoriańska, emisja głosu, emisja zespołowa z metodyką i higieną głosu,
literatura specjalistyczna, prawodawstwo muzyki liturgicznej, semiologia gregoriańska, zespół
chorałowy z metodyką, harmonia modalna, harmonia funkcyjna, kontrapunkt z fugą, teologia muzyki,
których przyswojenie umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się.
Z kolei opanowanie treści kształcenia w zakresie lektoratów języków obcych (skupionych
na tematyce muzycznej – słownictwo tekstów naukowych dotyczących teorii, historii muzyki oraz
instrumentologii) prowadzi do osiągnięcia efektu uczenia się, jakim jest znajomość wybranego języka
obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
W wyniku opanowania treści kształcenia student osiąga następujące efekty uczenia się: potrafi
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
oraz w podstawowym stopniu specjalistyczną terminologią dotyczącą studiowanego kierunku
i specjalności (studia I stopnia); posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie
i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, w tym terminologią specjalistyczną w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin
artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku i specjalności (studia II stopnia).
Na przekazywane treści kształcenia znaczący wpływ mają wyniki badań naukowych prowadzonych
w jednostce. Wiedza na temat aktualnego stanu badań, realizowanych projektów badawczych
i ich rezultatów, przekazywana jest studentom bezpośrednio na zajęciach, co często prowadzi
do wyboru problematyki prac etapowych i dyplomowych, udziału w konferencjach i publikowania
tekstów naukowych.
Powiązanie zajęć z prowadzonymi badaniami naukowymi przedstawia się następująco:
na I stopniu studiów:
• Projekt badawczy: Nowoczesne metody edukacji muzycznej. Powiązanie z przedmiotami:
psychologia (4 pkt ECTS); pedagogika (5 pkt ECTS); praktyki zawodowe pedagogiczne (6 pkt ECTS);
metodyka edukacji muzycznej (5 pkt ECTS); ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej (2 pkt ECTS);
zajęcia muzyczno-ruchowe (1 pkt ECTS); podstawy dydaktyki (1 pkt ECTS); propedeutyka badań
naukowych (4 pkt ECTS); instrumenty szkolne (2 pkt ECTS).
• Projekt badawczy: Rola dyrygenta-pedagoga i artysty w budowaniu relacji interpersonalnych.
Powiązanie z przedmiotami: dyrygentura (23 pkt ECTS); emisja głosu z dykcją (6 pkt ECTS); czytanie
partytur (6 pkt ECTS); emisja zespołowa z metodyką i higieną głosu (3 pkt ECTS); praktyka chóralna
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(6 pkt ECTS); chór kameralny/ogólnouczelniany (24 pkt ECTS); zespół wokalny dla praktyk
studenckich z metodyką (6 pkt ECTS); analiza form i stylów muzycznych (3 pkt ECTS), propedeutyka
badań naukowych (4 pkt ECTS).
Przedmioty na I stopniu studiów powiązane z badaniami naukowymi: psychologia (4 pkt ECTS),
pedagogika (5 pkt ECTS), praktyki zawodowe pedagogiczne (6 pkt ECTS), metodyka edukacji muzycznej
(5 pkt ECTS), ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej (2 pkt ECTS), zajęcia muzyczno-ruchowe
(1 pkt ECTS), podstawy dydaktyki (1 pkt ECTS), propedeutyka badań naukowych (4 pkt ECTS),
instrumenty szkolne (2 pkt ECTS), dyrygentura (23 pkt ECTS), emisja głosu z dykcją (6 pkt ECTS), czytanie
partytur (6 pkt ECTS), emisja zespołowa z metodyką i higieną głosu (3 pkt ECTS); praktyka chóralna
(6 pkt ECTS), chór kameralny/ogólnouczelniany (24 pkt ECTS), zespół wokalny dla praktyk studenckich
z metodyką (6 pkt ECTS), analiza form i stylów muzycznych (3 pkt ECTS).
Punkty ECTS łącznie: 107 pkt ECTS
na II stopniu studiów:
• Projekt badawczy: Nowoczesne metody edukacji muzycznej. Powiązanie z przedmiotami:
psychologia (3 pkt ECTS), pedagogika (2 pkt ECTS), praktyki zawodowe pedagogiczne (4 pkt ECTS),
metodyka edukacji muzycznej (4 pkt ECTS) ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej (4 pkt ECTS),
instrumentacja i aranżacja na szkolne zespoły muzyczne (2 pkt ECTS), metodyka prowadzenia
szkolnych zespołów muzycznych (2 pkt ECTS), proseminarium pisania pracy dyplomowej
(1 pkt ECTS), seminarium pracy dyplomowej (4 pkt ECTS).
Przedmioty na II stopniu studiów powiązane z badaniami naukowymi: psychologia (3 pkt ECTS),
pedagogika (2 pkt ECTS), praktyki zawodowe pedagogiczne (4 pkt ECTS), metodyka edukacji muzycznej
(4 pkt ECTS) ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej (4 pkt ECTS), instrumentacja i aranżacja na
szkolne zespoły muzyczne (2 pkt ECTS), metodyka prowadzenia szkolnych zespołów muzycznych
(2 pkt ECTS), proseminarium pisania pracy dyplomowej (1 pkt ECTS), seminarium pracy dyplomowej
(4 pkt ECTS)
Punkty ECTS łącznie: 26 pkt ECTS
Metody kształcenia są integralną częścią programu studiów i efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych. Koordynatorzy przedmiotów określają metody, które
wskazane są w sylabusie. Są to, m.in.: wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, praca
z tekstem i dyskusja, rozwiązywanie zadań artystycznych, praca indywidualna, praca w grupach,
prezentacja nagrań audiowizualnych, metody aktywizujące, metoda projektu, analiza przypadków, itd.
W sylabusie zawarte są tabele z treściami programowymi, a także tabele korelacji efektów uczenia się
z metodami kształcenia i weryfikacją.
Sylabusy dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://amuz.edu.pl/nowa-strukturauczelni/wydzial-kompozycji-dyrygentury-wokalistyki-teorii-muzyki-i-edukacjiartystycznej/dokumenty-wydzialu/sylabusy/instytut-edukacji-artystycznej/
Metody i techniki kształcenia na odległość dotychczas były wykorzystywane w komunikacji pomiędzy
studentem a pedagogiem celem konsultacji i przesyłania prac etapowych, pracy dyplomowej, oraz
w roli wspomagającej - udostępnienia materiałów omawianych podczas zajęć, przesyłanie nagrań
i literatury przedmiotu dostępnej w formie elektronicznej. Techniki e-learningu stosowane do tej pory
wspomagały proces kształcenia, jednak wskutek epidemii COVID-19 wszyscy pracownicy Instytutu
wykazali się determinacją i kreatywnością w poszukiwaniu i wykorzystywaniu narzędzi komunikacji
zdalnej, które najlepiej korespondowały ze specyficznymi wymogami prowadzonych zajęć, pomimo
trudności i niedoskonałości technologii (w zakresie jakości dźwięku i synchronizacji czasowej elementów niezbędnych w prowadzeniu większości zajęć). Obecnie głównymi narzędziami
zapewnionymi przez Uczelnię jest dostęp do platformy e-learningowej Moodle oraz pakietu usług,
programów i aplikacji firmy Microsoft. W ramach praktyk zawodowych w placówkach oświatowych
studenci korzystają również z innych platform komunikacji, które są dedykowane przez szkoły,
np. podczas praktyk realizowanych we wrześniu 2020 studenci za pośrednictwem Google Meet
Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

24

obserwowali oraz prowadzili zajęcia muzyczne z zakresu dubbingu i tworzenia efektów dźwiękowych
do filmów i animacji; asystowali również w warsztatach muzycznych, które miały na celu
przygotowanie uczniów do nagrania materiałów wideo; powstałe nagrania zostały zmontowane
i przedstawione podczas koncertów prezentowanych na uczelnianym kanale YouTube.
Kształcenie studentów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje zajęcia
indywidualne, grupowe i zbiorowe. W zajęcia indywidualne wpisana jest specyficzna relacja MistrzUczeń. Studenci (po uprzednio złożonym wniosku) mają możliwość wyboru pedagoga prowadzącego
przedmiot indywidualny, w miarę wolnych miejsc w klasie danego pedagoga. Pozostałe zajęcia mają
formę zajęć w małych grupach lub zbiorowych. Najliczniejsze grupy studentów uczęszczają na zajęcia
międzywydziałowe oraz chór. Liczebność grup zależy od zakładanych efektów uczenia się.
Harmonogram zajęć jest zorganizowany w sposób stały.
Metody kształcenia stosowane na ocenianym kierunku są elastyczne i dostosowane do realizowanych
treści. Warunkuje je specyfika przedmiotów, przybierają one formę: wykładów, seminariów i ćwiczeń.
Stosowane metody są dostosowywane do indywidualnych potrzeb studenta, do jego zdolności
i predyspozycji.
Indywidualna Organizacja Studiów
Regulamin Studiów przewiduje możliwość realizacji programu według Indywidualnej Organizacji
Studiów (IOS), która może pomóc studentom wychowującym dziecko, borykającym się
z niepełnosprawnością, z chorobą własną lub osoby najbliższej oraz w szczególnych przypadkach
losowych bądź uzasadnionych trudną sytuacją życiową. Udokumentowane wnioski rozpatrywane
są w drodze decyzji przez Dyrektora Instytutu. IOS nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia. Polega on na
realizacji zajęć, uzyskaniu zaliczeń oraz zdawania egzaminów w terminach określonych przez
wykładowcę, w obrębie danego roku akademickiego.
Na mocy § 11 Regulaminu Studiów student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ma prawo
do realizacji programu studiów dostosowanego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, o ile warunki
i możliwości Akademii Muzycznej w Poznaniu na to pozwalają. Warunkiem ubiegania
się o uwzględnienie potrzeb jest złożenie wniosku wraz z wykazem dostosowań. Szczególne potrzeby
studentów z niepełnosprawnościami są uwzględniane w miarę możliwości sprzętowych
i uwarunkowań architektonicznych Akademii (podjazd, winda). Należy podkreślić zatem otwarte
i przyjazne wobec studentów z niepełnosprawnościami działania wspierające zarówno na poziomie
ogólnouczelnianym, jak i w ramach wybranego zakresu studiów (m.in. rozszerzenie możliwych form
wykazywania się przez studenta opanowanym zakresem wiedzy). Obecnie wśród studentów znajdują
się osoby z niepełnosprawnościami, m.in. osoba niewidoma.
Harmonogram zajęć– Załącznik nr 2.3.
Dobór form
Zastosowanie konkretnych form kształcenia zależne jest od metod, treści, sposobu osiągania efektów
uczenia się. Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizowane są za
pomocą następujących form realizacji kształcenia: zajęcia indywidualne, zajęcia w grupach
dwuosobowych, zajęcia grupowe, zajęcia zbiorowe. Podczas zajęć indywidualnych dochodzi do relacji
Mistrz – uczeń: dobór stosowanych metod ukierunkowany jest na indywidualne potrzeby studenta
(zależne od jego zdolności i kreatywności) oraz umożliwia realizowanie indywidualnych ścieżek
kształcenia (stosuje się metody: objaśniające i wyjaśniające oraz eksponujące); zajęcia w grupach
dwuosobowych pozwalają na wzmacnianie wiedzy i umiejętności poprzez obserwację działań drugiej
osoby, zdobywanie doświadczenia własnego w oparciu o praktykę drugiego studenta; zajęcia grupowe
umożliwiają dostosowanie metod realizacji treści kształcenia do danej grupy studentów; zajęcia
zbiorowe – wykorzystują nowoczesne środki komunikacji i są modyfikowane adekwatnie do
przekazywanych treści i oczekiwanych rezultatów, ponadto, umożliwiają realizację zadań w formie
projektowej, angażującej większą ilość osób. Metody zostały opisane w sylabusach poszczególnych
przedmiotów.
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W formie zajęć indywidualnych na studiach I stopnia na wszystkich specjalnościach prowadzone są
3 przedmioty; w formie zajęć grup dwuosobowych – 4 przedmioty na specjalnościach edukacja
muzyczna i dyrygentura chóralna, 2 przedmioty na specjalności muzyka kościelna; w formie zajęć
grupowych – 5 przedmiotów na specjalności edukacja muzyczna, 4 przedmioty na specjalnościach
dyrygentura chóralna i muzyka kościelna; w formie zajęć zbiorowych – 17 przedmiotów na specjalności
edukacja muzyczna, 18 przedmiotów na specjalności muzyka kościelna, 10 przedmiotów
na specjalności dyrygentura chóralna. Na studiach II stopnia w formie zajęć indywidualnych
realizowany jest 1 przedmiot na specjalnościach edukacja muzyczna, dyrygentura chóralna
i dyrygentura orkiestr dętych (do 2019 roku) oraz 2 przedmioty na specjalności muzyka kościelna;
w formie zajęć grup dwuosobowych – 2 przedmioty na specjalnościach edukacja muzyczna, muzyka
kościelna i dyrygentura orkiestr dętych (do 2019 roku) oraz 3 przedmioty na specjalności dyrygentura
chóralna (do 2019 roku); w formie zajęć grupowych – 1 przedmiot na specjalnościach edukacja
muzyczna, muzyka kościelna i dyrygentura chóralna (do 2019 roku) oraz 3 przedmioty na specjalności
dyrygentura orkiestr dętych (do 2019 roku); w formie zajęć zbiorowych – 19 przedmiotów na
specjalności edukacja muzyczna, 20 przedmiotów na specjalności muzyka kościelna, 16 przedmiotów
na specjalności dyrygentura chóralna (do 2019 roku), 14 przedmiotów na specjalności dyrygentura
orkiestr dętych (do 2019 roku).
Studia I stopnia
Zajęcia indywidualne: edukacja muzyczna: 210 godzin; muzyka kościelna: 240 godzin; dyrygentura
chóralna: 315 godzin.
Zajęcia indywidualne przedmioty: dyrygowanie/dyrygentura (EM, MK, DCH), fortepian (EM, DCH),
emisja głosu z dykcją (EM, MK, DCH), organy (MK).
Zajęcia w dwuosobowych grupach: edukacja muzyczna: 120 godzin; muzyka kościelna: 60 godzin;
dyrygentura chóralna: 150 godzin.
Zajęcia w grupach dwuosobowych przedmioty: czytanie partytur (EM, MK, DCH), nauka
akompaniamentu z czytaniem nut a’vista (EM, DCH), podstawy improwizacji fortepianowej (EM, DCH),
instrumentacja (EM, DCH), improwizacja organowa z grą liturgiczną (MK).
Zajęcia grupowe: edukacja muzyczna: 270 godzin; muzyka kościelna: 240 godzin; dyrygentura
chóralna: 240 godzin.
Zajęcia zbiorowe: edukacja muzyczna: 1430 godzin (1400 godzin dla III roku I stopnia); muzyka
kościelna: 1430 godzin; dyrygentura chóralna: 1110 godzin.
Zajęcia z języka obcego nowożytnego: 120 godzin na wszystkich specjalnościach.
Technologia informacyjna: 30 godzin na wszystkich specjalnościach.
Ponadto, studenci wszystkich specjalności na I stopniu studiów realizują praktyki zawodowe
w wymiarze: 150 godzin na specjalności edukacja muzyczna, 60 godzin na specjalności muzyka
kościelna i 170 godzin na specjalności dyrygentura chóralna oraz uczęszczają na przedmioty
o charakterze fakultatywnym (495 godzin na specjalnościach edukacja muzyczna i muzyka kościelna,
585 godzin na specjalności dyrygentura chóralna).
Studia II stopnia
Zajęcia indywidualne: edukacja muzyczna: 60 godzin; muzyka kościelna: 120 godzin; dyrygentura
chóralna: 120 godzin (do 2019 roku); dyrygentura orkiestr dętych: 120 godzin (do 2019 roku).
Zajęcia indywidualne przedmioty: dyrygowanie/dyrygentura (EM, MK, DCH, DOD), organy (MK).
Zajęcia w dwuosobowych grupach: edukacja muzyczna: 45 godzin; muzyka kościelna: 75 godzin;
dyrygentura chóralna: 75 godzin (do 2019 roku); dyrygentura orkiestr dętych: 60 godzin (do 2019
roku).
Zajęcia w grupach dwuosobowych przedmioty: emisja głosu (EM, MK, DCH), improwizacja
fortepianowa (EM), czytanie partytur (DCH), czytanie partytur orkiestrowych (DOD), improwizacja
organowa z grą liturgiczną (MK).
Zajęcia grupowe: edukacja muzyczna: 15 godzin; muzyka kościelna: 15 godzin; dyrygentura chóralna:
15 godzin (do 2019 roku), dyrygentura orkiestr dętych: 75 godzin (do 2019 roku).
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Zajęcia zbiorowe: edukacja muzyczna: 935 godzin; muzyka kościelna: 1070 godzin; dyrygentura
chóralna: 900 godzin (do 2019 roku), dyrygentura orkiestr dętych: 690 godzin (do 2019 roku).
Zajęcia z języka obcego nowożytnego: 60 godzin na wszystkich specjalnościach.
Technologie informacyjne w edukacji: 30 godzin na specjalności edukacja muzyczna.
Ponadto, studenci wszystkich specjalności na II stopniu studiów realizują praktyki zawodowe
w wymiarze: 150 godzin na specjalności edukacja muzyczna, 60 godzin na specjalności muzyka
kościelna, 170 godzin na specjalności dyrygentura chóralna i 90 godzin na specjalności dyrygentura
orkiestr dętych, uczęszczają na przedmioty o charakterze fakultatywnym (380 godzin na specjalności
edukacja muzyczna, 345 na specjalności muzyka kościelna, 420 godzin na specjalności dyrygentura
chóralna, 405 godzin na specjalności dyrygentura orkiestr dętych) oraz odbywają seminarium pracy
dyplomowej w wymiarze 4 godzin.
Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, we wszystkich realizowanych specjalnościach: edukacja
muzyczna, muzyka kościelna, dyrygentura chóralna (III rok I st.). Każdy student Instytutu jest
zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych, które są bezpośrednio powiązane ze specjalnościami
i planem studiów. Praktyki są jednym z najważniejszych elementów kształcenia dyrygentów,
nauczycieli muzyki, muzyków kościelnych, animatorów kultury muzycznej w instytucjach świeckich
i kościelnych. Wymagają ścisłej współpracy trzech stron: uczelni, instytucji, jako miejsca odbywania
praktyki i studenta. Praktyki studenckie umożliwiają implementację wiedzy teoretycznej uzyskanej
w toku kształcenia w indywidualne działania praktyczne wpisane w funkcjonowanie danej instytucji.
1. Praktyki studenckie są realizowane w instytucjach wskazanych w programie praktyk, danej
specjalności.
2. Podstawą realizacji praktyk jest uzyskanie akceptacji dyrektora placówki na odbycie praktyki
studenckiej poświadczone na formularzu skierowania studenta na praktykę.
3. Student zobowiązany jest złożyć u kierownika praktyk deklarację miejsca odbywania praktyki
zawodowej.
4. Opiekunem określonego rodzaju praktyki jest bezpośredni przełożony studenta w instytucji
świeckiej lub kościelnej, w której odbywa praktykę. Student ma obowiązek przedstawić
opiekunowi harmonogram praktyk zawarty w dzienniku praktyk, zatwierdzony przez jedną
z Katedr: Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej lub Dyrygentury Chóralnej (III rok I st.).
Kierownicy wymienionej Jednostki uczelnianej, właściwej danej specjalności, pomagają
w znalezieniu miejsc praktyk, wydają w porozumieniu z kierownikiem praktyk stosowne listy
polecające oraz informują studentów o formie, celach i zadaniach praktyk.
5. W czasie odbywania praktyki student dokonuje obserwacji i analizy jej przebiegu, wykonuje
zadania przydzielone przez opiekuna praktyki, oraz konsultuje z nim opracowane konspekty zajęć
i innych form praktyki.
6. Student jest zobowiązany do szczegółowego prowadzenia dziennika praktyk z uwzględnieniem
opisu przebiegu i realizacji wykonywanych zadań.
7. Wpisów w dzienniku praktyk, potwierdzających prawidłowy przebieg praktyki, dokonuje dyrektor
instytucji bądź administrator parafii, będący opiekunem określonego rodzaju praktyki.
8. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedłożenie przez studenta dziennika praktyk, poświadczonego
odpowiednimi wpisami.
9. Kierownik praktyk dokonuje zaliczenia praktyki poprzez wpis do indeksu.
10.Niezaliczenie obowiązkowej zawodowej praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru.
11.Dziennik praktyk zawiera dokumentację przebiegu praktyki zawodowej i pozostaje własnością
studenta.
12.Istnieje możliwość zaliczenia całkowitego lub częściowego praktyk zawodowych w przypadku,
kiedy praca zawodowa jaką wykonuje student jest zgodna z kierunkiem kształcenia i właściwą
specjalnością. Student przedkłada stosowne zaświadczenie stwierdzające rodzaj, zakres i czas
wykonywanych czynności, potwierdzone przez dyrektora instytucji lub administratora parafii,
w której student jest zatrudniony lub na rzecz której świadczy określoną działalność.
Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

27

Praktyka pedagogiczna realizowana na I i II stopniu studiów (obowiązkowa dla specjalności edukacja
muzyczna, fakultatywna dla pozostałych specjalności)
Praktyka pedagogiczna realizowana jest w oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studenci odbywają praktykę pedagogiczną we wskazanych przez Uczelnię szkołach:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa nr 65 im. Franciszka Żwirki i Stanisława
Wigury, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań (opiekun praktyki: dr Natalia Kłysz-Sokalska)
2. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań (opiekun praktyki: mgr Grażyna
Przepierska)
3. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, 62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 50
(opiekun praktyki: mgr Magdalena Andrys)
Celem praktyk jest:
• zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności
poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji
pracy i systemu zarządzania
• przygotowanie studenta do pracy w różnych placówkach oświatowych lub instytucjach kultury;
obserwowanie wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, toku metodycznego zajęć,
stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy
• obserwowanie interakcji nauczyciel – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku
zajęć
• poszukiwanie sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów
• rozwijanie umiejętności stawiania wymagań uczniom ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• rozwiązywanie problemów z zakresu dydaktyki i wychowania w oparciu o psychologiczną,
pedagogiczną i metodyczną wiedzę dotyczącą działania mechanizmów rozwojowych i procesów
poznawczych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych etapów rozwojowych
• weryfikowanie zdobytej i zdobywanej wiedzy teoretycznej w praktyce
• zdobywanie pierwszych doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków
zawodowych poprzez poprawne planowanie zajęć, dostosowanie metod i form pracy do
realizowanych treści, wykorzystanie samodzielnych scenariuszy zajęć, środków multimedialnych,
dostosowanie sposobów komunikacji do poziomu rozwoju uczniów
• podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się
problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania
ustalonych zasad
• nabycie umiejętności oceny własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela
(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron)
• poszukiwanie najlepszych metod nauczania w celu zrealizowania zamierzonych celów
• poznawanie środowiska zawodowego, nabywanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji
i rozwiązywania realnych konfliktów zawodowych
Obowiązki Studenta:
• przed przystąpieniem do praktyki student ma obowiązek zgłosić się do dyrektora szkoły, który
kieruje studenta do wyznaczonego przez uczelnię nauczyciela;
• sporządzenie harmonogramu praktyki we współpracy z opiekunem praktyk;
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• w trakcie odbywania praktyki student podlega służbowo dyrektorowi szkoły i nauczycielowi
opiekunowi praktyk;
• studenta obowiązują ustalone w szkole zasady dyscypliny pracy, zachowania tajemnicy służbowej
oraz ochrony i poufności danych w zakresie ustalonym przez placówkę;
• student realizuje wszystkie zadania wynikające z programu i regulaminu studiów;
• warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest dostarczenie pełnej dokumentacji praktyki
kierownikowi praktyk.
Zadania opiekuna praktyk:
• jest bezpośrednim zwierzchnikiem studenta na terenie szkoły, w której odbywa się praktyka;
• ustala ze studentem plan praktyk, uwzględniając zadania wynikające z programu praktyk, plan
lekcji i pracy szkoły oraz omawia zakres praw i obowiązków nauczyciela w szkole, zakres
odpowiedzialności za ucznia;
• umożliwia zapoznanie praktykanta z planem dydaktyczno – wychowawczym, zasadami
funkcjonowania szkoły, procedurami (w tym dotyczącymi nagłych wypadków i zasad poufności
danych osobowych) oraz dokumentacją szkoły (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System
Oceniania, Przedmiotowy System Oceniania, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy,
przepisy BHP itp.);
• pomaga funkcjonować studentowi w przestrzeni szkoły, wprowadza w grono pedagogiczne,
pomaga w kontakcie z innymi pracownikami szkoły, innymi nauczycielami, pedagogiem,
psychologiem, pielęgniarką;
• w miarę możliwości wprowadza praktykanta w różne wymiary życia szkoły (dyżury na przerwach,
zajęcia pozalekcyjne, imprezy i uroczystości szkolne, kontakt z rodzicami uczniów, z Samorządem
Uczniowskim);
• kieruje obserwacją sytuacji wychowawczych i dydaktycznych (zajęć prowadzonych przez
nauczyciela i innych studentów);
• przedstawia studentowi tematy prowadzenia lekcji (nie później niż dwa dni przed ich realizacją)
i udziela pomocy merytorycznej w zakresie przygotowania scenariuszy zajęć, opracowania
pomocy, prowadzenia zajęć;
• zatwierdza konspekt prowadzenia zajęć nie później niż w przeddzień prowadzenia zajęć;
• omawia ze studentami wszystkie realizowane zajęcia, szczególnie prowadzone przez studenta,
dając informację zwrotną o poprawności merytorycznej i metodycznej;
• wystawia opinię.
Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Praktyk na podstawie danych zawartych w opinii o przebiegu
praktyk wypełnionej przez opiekuna praktyk oraz akceptacji kompletu dokumentów zgromadzonych
przez studenta, w których skład wchodzą:
• dziennik praktyk;
• karty hospitacji – notatki z lekcji hospitowanych przez studenta;
• karty obserwacji lekcji;
• scenariusze lekcji wraz z kwestionariuszem samooceny;
• opinia o przebiegu praktyki wypełniona przez opiekuna praktyk.
Program praktyk znajdujący się w dzienniku praktyk zawiera opis organizacji i przebiegu praktyk,
określa miejsce, czas i ilość hospitacji, asystowania i lekcji samodzielnie przeprowadzonych przez
studentów.
Na etapie I i II stopnia studiów praktyka pedagogiczna realizowana jest w ramach:
Praktyki w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, której celem jest poznanie
organizacji pracy różnych typów szkół i placówek oświatowych, w szczególności tych, w których
absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie. Dotyczy zagadnień organizacyjnych, podstaw prawnych, zasad
administrowania i zarządzania szkołą. Student powinien poznać sposób dokumentacji nauki w szkole:
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programy nauczania, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, regulamin i kryteria ocen, statut szkoły, stopnie
i procedury awansu zawodowego, pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Hospitacji lekcji muzyki, czyli obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyk na
terenie placówki.
Asystowania podczas lekcji muzyki nauczycielowi prowadzącemu zajęcia (prowadzenie zajęć wspólnie
z nauczycielem).
Prowadzenia lekcji muzyki, czyli samodzielnego opracowania, przygotowania i poprowadzenia lekcji
muzyki.
Hospitacji szkolnych zespołów muzycznych, czyli obserwacji muzycznych zajęć pozalekcyjnych
prowadzonych przez nauczyciela, tj. chór szkolny, zespół instrumentalny, zespół taneczny, zespół
wokalno-instrumentalny.
Asystowania podczas szkolnych zespołów muzycznych nauczycielowi prowadzącemu zajęcia
(prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem, częściowe prowadzenie zajęć, udział w projektach
realizowanych przez zespół).
Prowadzenia szkolnych zespołów muzycznych, czyli samodzielnego opracowania, przygotowania
i poprowadzenia pozalekcyjnych zajęć muzycznych, w tym organizacja projektów realizowanych na
terenie placówki.
Ilość godzin praktyk pedagogicznych na I stopniu studiów wynosi w sumie 150 godzin:
I rok, II semestr: praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego – 30 godzin.
II rok, III i IV semestr: hospitacja lekcji muzyki – 20 godzin, asystowanie podczas lekcji muzyki –
10 godzin, hospitacja szkolnych zespołów muzycznych – 10 godzin, asystowanie podczas szkolnych
zespołów muzycznych – 10 godzin, prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych – 10 godzin.
III rok, V i VI semestr: asystowanie podczas lekcji muzyki – 5 godzin; prowadzenie lekcji muzyki –
25 godzin, asystowanie podczas szkolnych zespołów muzycznych – 10 godzin, prowadzenie szkolnych
zespołów muzycznych – 20 godzin.
Ilość godzin praktyk pedagogicznych na II stopniu studiów wynosi w sumie 75 godzin:
I rok, I i II semestr: praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego – 15 godzin,
hospitacja lekcji muzyki – 5 godzin, asystowanie podczas lekcji muzyki – 5 godzin, prowadzenie lekcji
muzyki – 10 godzin, hospitacja szkolnych zespołów muzycznych – 10 godzin, asystowanie podczas
szkolnych zespołów muzycznych – 5 godzin.
II rok, III i IV semestr: prowadzenie lekcji muzyki – 5 godzin, prowadzenie szkolnych zespołów
muzycznych – 20 godzin.
Praktyka muzyczno-liturgiczna
realizowana na specjalności muzyka kościelna
Studenci odbywają praktykę muzyczno-liturgiczną w instytucjach wskazanych przez Uczelnię:
Liturgiczna gra organowa i śpiew (Poznań):
1. Parafia pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13 (opiekun praktyki: prof. Sławomir Kamiński)
2. Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, ul. Krzesiny 15 (opiekun praktyki: prof. Marek
Gandecki)
3. Parafia pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13 (opiekun praktyki: ks. dr hab. Mariusz Białkowski)
4. Parafia pw. Wszystkich Świętych, ul. Grobla 1 (opiekun praktyki: mgr Jerzy Polacki)
5. Parafia pw. Św. Stanisława Kostki, ul. T. Rejtana 8 (opiekun praktyki: mgr Rajmund Pietrzak)
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6.
7.
8.
9.

Kościół oo. Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25 (opiekun praktyki: mgr Robert Hauptmann)
Parafia pw. Św. Jana Vianneya, ul. Podlaska 10 (opiekun praktyki: mgr Krzysztof Leśniewicz)
Poznańska Bazylika Kolegiacka, ul. Gołębia 1 (opiekun praktyki: mgr Robert Napieralski)
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Poznań, ul. Szamarzewskiego 3 (opiekun praktyki:
dr Jarosław Tarnawski)

Dyrygowanie zespołem i śpiew (Poznań):
1. Parafia pw. Św. Jana Bosko, ul. Warzywna 17 (opiekun praktyki: prof. Leszek Bajon)
2. Parafia pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13 (opiekun praktyki: mgr Beata Sibrecht)
3. Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, ul. Krzesiny 15 (opiekun praktyki: prof. Marek
Gandecki)
4. Parafia pw. Bożego Ciała, ul. Strzelecka 40 (opiekun praktyki: prof. Tomasz Dzięcioł)
5. Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, Poznań, os. Orła Białego 1 (opiekun praktyki:
dr Maciej Grosz)
6. Parafia pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13 (opiekun praktyki: ks. dr hab. Mariusz Białkowski)
7. Parafia pw. Św. Jana Vianneya, ul. Podlaska 10 (opiekun praktyki: dr hab. Marianna Majchrzak)
8. Parafia pw. Św. Rocha, ul. Św. Rocha 10 (opiekun praktyki: mgr Jerzy Nagórniak)
9. Parafia pw. Nawiedzenia NMP, os. Bohaterów II Wojny Światowej 88 (opiekun praktyki:
mgr Janina Ucherek)
Celem praktyki jest:
• zapoznanie się ze specyfiką pracy muzyka kościelnego w zależności od charakteru pracy jako
organisty, dyrygenta zespołu oraz kantora
• zapoznanie się z repertuarem wykonywanym w ciągu roku liturgicznego
• poznanie nabożeństw Kościoła rzymsko-katolickiego w roku liturgicznym
• pogłębianie szybkiego reagowania dostosowując umiejętności instrumentalne oraz dyrygenckie
do zadanej przez przewodniczącego liturgii rzeczywistości wokalnej
• zgłębienie problematyki wykonawczej wynikającej z pracą z różnymi instrumentami lub zespołami
• doświadczenie różnych warunków i przestrzeni akustycznych pracy muzyka kościelnego
• kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobywanych w toku studiów umiejętności
artystycznych oraz wiedzy z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i systemowych aspektów
dydaktyki artystycznej
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz kierowania procesami kształcenia i wychowania
• zbieranie doświadczeń w procesie organizowania i prowadzenia zespołu śpiewaczego
• nabycie umiejętności oceny własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli instrumentalisty,
dyrygenta i kantora (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron)
• poszukiwanie najlepszych metod w realizowaniu zamierzonych celów, poznawanie środowiska
liturgiczno-muzycznego, nabywanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji
i rozwiązywania realnych konfliktów zawodowych
Zasady odbywania praktyki muzyczno-liturgicznej:
• Studenci przeprowadzają praktyki u wyznaczonych osób.
• Student według uznania dysponuje formami, które zamierza przeznaczyć na hospitacje, a które na
czynne uczestnictwo, po czym nawiązuje kontakt z uprawnioną osobą, ustalając rodzaj, termin
i miejsce przeprowadzenia praktyki.
• Czynne uczestnictwo w praktyce zakłada uprzednie przygotowanie materiału, który zostaje
zaakceptowany i dopuszczony przez odpowiedzialnego.
• Po odbyciu praktyki student otrzymuje w zeszycie praktyk podpis z datą oraz notatką o formie
praktyki.
• W jednym polu zaliczana jest jedna praktyka.
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Na etapie I i II stopnia studiów praktyka muzyczno-liturgiczna realizowana jest w ramach:
Hospitacji, której celem jest obserwacja opiekuna praktyk podczas gry na organach, dyrygowania
i śpiewu realizowanego w trakcie liturgii.
Uczestnictwa czynnego, wyrażonego w formie gry na organach podczas całej liturgii, dyrygowania
przynajmniej 3 formami podczas liturgii, śpiewu solowego przynajmniej 3 form podczas liturgii.
Ilość godzin praktyki muzyczno-liturgicznej na I stopniu studiów wynosi w sumie 60 godzin:
II rok, III i IV semestr: udział w Mszy św. (niedzielna, uroczystość, święto, z dnia powszedniego) –
10 godzin, udział w mszy św. z udzieleniem sakramentu (chrzest, I komunia, bierzmowanie,
małżeństwo, chorych, liturgia pogrzebu) – 10 godzin, udział w Mszy św. okolicznościowej („roratnia”,
środa popielcowa, niedziela palmowa, odpustowa, z poświęceniem) – 10 godzin.
III rok, V i VI semestr: udział w nabożeństwach okolicznościowych („różańcowe”, „roratnie” z udziałem
dzieci, Droga Krzyżowa, Gorzkie żale, „pierwszokomunijne”, „majowe”, „czerwcowe”,
NMP Nieustającej Pomocy, „fatimskie”, inne) – 15 godzin, udział w Liturgii Triduum Paschalnego –
5 godzin, udział w Liturgii Godzin (Jutrznia, nieszpory) – 10 godzin.
Ilość godzin praktyki muzyczno-liturgicznej na II stopniu studiów wynosi w sumie 30 godzin:
I rok, I i II semestr: udział w Mszy św. (niedzielna, uroczystość, święto, z dnia powszedniego) – 5 godzin,
udział w Mszy św. z udzieleniem sakramentu (chrzest, I komunia, bierzmowanie, małżeństwo, chorych,
liturgia pogrzebu) – 5 godzin, udział w Mszy św. okolicznościowej („roratnia”, środa popielcowa,
niedziela palmowa, odpustowa, z poświęceniem) – 5 godzin.
II rok, III i IV semestr: udział w nabożeństwach okolicznościowych („różańcowe”, „roratnie” z udziałem
dzieci, Droga Krzyżowa, Gorzkie żale, „pierwszokomunijne”, „majowe”, „czerwcowe”, NMP
Nieustającej Pomocy, „fatimskie”, inne) – 5 godzin, udział w Liturgii Triduum Paschalnego – 5 godzin,
udział w Liturgii Godzin (Jutrznia, nieszpory) – 5 godzin.
Praktyka chóralna
realizowana na specjalności dyrygentura chóralna (III rok I st.)
Praktyka realizowana jest w zespołach wskazanych przez Uczelnię:
Studia I stopnia:
• Zespół dla praktyk studenckich (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
• Chór szkolny
Chór szkolny „Żwigurki” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa nr 65 im. Franciszka
Żwirki i Stanisława Wigury, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
Chór szkolny, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
Chór szkolny, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, 62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 50
• Chór żeński/dziecięcy
Chór Skowronki (Poznań, ul. św. Marcin 80/82)
• Chór męski
Chór Męski Arion (Poznań, ul. św. Marcin 80/82)
• Chór parafialny
Sołacki Chór Kameralny (Poznań, parafia św. J.M. Vianneya)
Chór Soli Deo (Poznań, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa)
Chór Parafii Farnej (Poznań, Fara)
• Schola akademicka
Schola Lednicka (klasztor oo. Dominikanów w Poznaniu)
Schola Akademicka (duszpasterstwo św. Rocha w Poznaniu)
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Studia II stopnia (do końca roku akademickiego 2019/2020):
• Zespół dla praktyk studenckich (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
• Chóry chłopięce
Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej (Poznań, ul. św. Marcin 81)
Poznański Chór Chłopięcy (Poznań, ul. Cegielskiego 1)
Poznański Chór Katedralny (Poznań, Ostrów Tumski 1)
• Chór szkoły muzycznej
Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego (Poznań, ul. Cegielskiego 1)
Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (Poznań, Ostrów Tumski 1)
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 (Poznań, ul. Solna 12)
Zespół Szkół Muzycznych (Poznań, ul. Głogowska 90)
• Chór Teatru Wielkiego
Teatr Wielki (Poznań, ul. Fredry 9)
• Chór akademicki
Chór Kameralny Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni
Chór Polihymnia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Chór Akademicki/Kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Zespół kameralny
Affabre The Chamber Singers
Zepół Solistów Lumen Vocale
Zespół Wokalny Minimus
Celem praktyki chóralnej jest:
• zapoznanie się ze specyfiką pracy dyrygenta w zależności od rodzaju zespołu,
• właściwe uchwycenie zależności pomiędzy zapisem nutowym a sposobem realizacji i interpretacji
dzieła muzycznego,
• zdobywanie doświadczeń dotyczących zależności pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi
elementami kształcenia wokalnego w zespole chóralnym,
• zapoznanie się z repertuarem wykonywanym przez hospitowane zespoły,
• zgłębienie problematyki wykonawczej wynikającej z pracy z zespołem o różnym poziomie
zaawansowania muzycznego,
• tworzenie i realizowanie własnych koncepcji wykonawczych utworów chóralnych z zachowaniem
właściwego stylu muzycznego,
• kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobywanych w toku studiów umiejętności
artystycznych oraz wiedzy z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i systemowych aspektów
dydaktyki artystycznej,
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz kierowania procesami kształcenia i wychowania,
• zbieranie doświadczeń w procesie organizowania i prowadzenia zespołu śpiewaczego,
• rozwijanie umiejętności właściwego komunikowania się z grupą oraz integrowania ich podczas
realizacji projektów artystycznych,
• podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się
problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania
ustalonych zasad,
• nabycie umiejętności oceny własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela
i dyrygenta (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
• poszukiwanie najlepszych metod nauczania w celu zrealizowania zamierzonych celów
• poznawanie środowiska zawodowego, nabywanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji
i rozwiązywania realnych konfliktów zawodowych.
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Ilość godzin praktyki chóralnej na I stopniu studiów wynosi w sumie 170 godzin:
I rok, I semestr: realizacja praktyk w chórze pedagoga prowadzącego zajęcia z dyrygowania lub,
w szczególnych przypadkach, w zespole wyznaczonym przez pedagoga (hospitacja, asystowanie) –
30 godziny.
I rok, II semestr: realizacja praktyk w chórze pedagoga prowadzącego zajęcia z dyrygowania lub,
w szczególnych przypadkach, w zespole wyznaczonym przez pedagoga (hospitacja, asystowanie) –
28 godzin, realizacja praktyk w zespole do praktyk studenckich (asystowanie, prowadzenie) –
2 godziny.
II rok, III semestr: realizacja praktyk w chórze pedagoga prowadzącego zajęcia z dyrygowania lub,
w szczególnych przypadkach, w zespole wyznaczonym przez pedagoga (hospitacja, asystowanie) –
28 godzin, realizacja praktyk w zespole do praktyk studenckich (asystowanie, prowadzenie) –
2 godziny.
II rok, IV semestr: realizacja praktyk w chórze pedagoga prowadzącego zajęcia z dyrygowania lub,
w szczególnych przypadkach, w zespole wyznaczonym przez pedagoga (hospitacja, asystowanie) –
30 godziny.
III rok, V semestr: hospitacja zajęć chóru szkolnego – 4 godziny, hospitacja zajęć chóru
żeńskiego/dziecięcego – 4 godziny, hospitacja prób chóru męskiego – 4 godziny, hospitacja prób chóru
parafialnego – 4 godziny, hospitacja prób scholii akademickiej – 4 godziny, prowadzenie zajęć/prób
chóru w ramach przygotowań do koncertu licencjackiego – 10 godzin.
III rok, VI semestr: prowadzenie zajęć/prób chóru w ramach przygotowań do koncertu licencjackiego
– 20 godzin.
Ilość godzin praktyki chóralnej na II stopniu studiów wynosiła w sumie 60 godzin:
I rok, I semestr: prowadzenie zajęć zespołu do praktyk studenckich – 2 godziny, hospitacja prób chóru
chłopięcego – 4 godziny, hospitacja prób chóru szkoły muzycznej – 4 godziny.
I rok, II semestr: prowadzenie zajęć zespołu do praktyk studenckich – 1 godzina, hospitacja prób chóru
chłopięcego – 6 godzin, hospitacja prób chóru Teatru Wielkiego – 9 godzin, hospitacja prób chóru
szkoły muzycznej – 4 godziny.
II rok, III semestr: prowadzenie zajęć zespołu do praktyk studenckich – 1 godzina, hospitacja
i asystowanie podczas prób chóru akademickiego – 8 godzin, hospitacja prób zespołu kameralnego –
6 godzin.
II rok, IV semestr: realizacja praktyk poprzez przygotowanie koncertu dyplomowego – 15 godzin.
Praktyka orkiestrowa
realizowana na specjalności dyrygentura orkiestr dętych (specjalność realizowana tylko na II stopniu
studiów; do 2019 roku realizowana na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Praktyka realizowana w zespołach wskazanych przez Uczelnię:
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań
Orkiestra Miasta Poznania, ul. Słowackiego 19-21, 60-822 Poznań
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne, Gminny Ośrodek Kultury "SEZAM",
ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne
Orkiestra Gminy Suchy Las, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie, ul. Kościelna 2/a, 62-001
Chludowo
Big band Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Kwintet instrumentów dętych blaszanych „Grandioso”
Celem praktyki było:
• zapoznanie się z specyfiką pracy dyrygenta w zależności od rodzaju orkiestry/zespołu,
• zapoznanie się z repertuarem wykonywanym przez hospitowane orkiestry,
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• zgłębienie problematyki wykonawczej wynikającej z pracą z orkiestrą o różnym poziomie
zaawansowania muzycznego,
• kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobywanych w toku studiów umiejętności
artystycznych oraz wiedzy z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i systemowych aspektów
dydaktyki artystycznej,
• rozwijanie umiejętności właściwego komunikowania się z orkiestrą oraz integrowania ich podczas
realizacji projektów artystycznych,
• nabycie umiejętności oceny własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli dyrygenta
(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
• poszukiwanie najlepszych metod nauczania w celu zrealizowania zamierzonych celów,
• rozwijanie umiejętności pracy w orkiestrze oraz kierowania procesami kształcenia,
• zbieranie doświadczeń w procesie organizowania i prowadzenia orkiestry,
• właściwe uchwycenie zależności pomiędzy zapisem nutowym, a sposobem realizacji i interpretacji
dzieła muzycznego,
• tworzenie i realizowanie własnych koncepcji wykonawczych utworów orkiestrowych
z zachowaniem właściwego stylu muzycznego.
Ilość godzin praktyki orkiestrowej na II stopniu studiów wynosiła w sumie 90 godzin:
I rok, I semestr: hospitacja prób orkiestry profesjonalnej: Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
– 4 godziny, hospitacja prób orkiestry miejskiej: Orkiestra Miasta Poznania – 2 godziny, hospitacja prób
orkiestry młodzieżowej: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne – 2 godziny, hospitacja
prób orkiestry gminnej: Orkiestra Gminy Suchy Las – 2 godziny.
I rok, II semestr: hospitacja prób orkiestry profesjonalnej: Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
– 6 godzin, hospitacja prób orkiestry miejskiej: Orkiestra Miasta Poznania – 4 godziny, hospitacja prób
orkiestry młodzieżowej: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne – 4 godziny, hospitacja
prób orkiestry gminnej: Orkiestra Gminy Suchy Las – 4 godziny, hospitacja prób big bandu Akademii
Muzycznej w Poznaniu – 2 godziny.
II rok, III semestr: hospitacja prób orkiestry profesjonalnej: Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
– 10 godzin, prowadzenie prób orkiestry profesjonalnej: Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych –
4 godziny, hospitacja prób orkiestry miejskiej: Orkiestra Miasta Poznania – 4 godziny, prowadzenie
prób orkiestry miejskiej: Orkiestra Miasta Poznania – 3 godziny, hospitacja prób orkiestry
młodzieżowej: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne – 4 godziny, prowadzenie prób
orkiestry młodzieżowej: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne – 4 godziny, hospitacja
prób orkiestry gminnej: Orkiestra Gminy Suchy Las – 4 godziny, prowadzenie prób orkiestry gminnej:
Orkiestra Gminy Suchy Las – 3 godziny, hospitacja prób big bandu Akademii Muzycznej w Poznaniu –
3 godziny, prowadzenie prób big bandu Akademii Muzycznej w Poznaniu – 2 godziny, hospitacja prób
zespołu kameralnego: kwintet instrumentów dętych blaszanych Grandioso – 4 godziny.
II rok, IV semestr: realizacja praktyk poprzez przygotowanie koncertu dyplomowego – 15 godzin.
Praktyka pedagogiczna w zakresie audycji muzycznych i kształcenia słuchu (praktyka fakultatywna)
Praktyka pedagogiczna w zakresie audycji muzycznych i kształcenia słuchu realizowana jest
w oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (przygotowanie dydaktyczne
do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć),
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia
artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.
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Praktyka pedagogiczna w zakresie audycji muzycznych i kształcenia słuchu realizowana jest w placówce
wskazanej przez Uczelnię:
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, ul. Głogowska 90, 60-262 Poznań (opiekun praktyk: mgr Edyta
Muchowiecka)
Praktyka pedagogiczna w zakresie audycji muzycznych i kształcenia słuchu realizowana jest na I stopniu
studiów i wynosi 60 godzin: hospitacja prowadzenia zajęć z audycji muzycznych – 14 godzin,
asystowanie nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć z audycji muzycznych – 14 godzin,
prowadzenie zajęć z audycji muzycznych – 2 godziny, hospitacja prowadzenia zajęć z kształcenia
słuchu – 14 godzin, asystowanie nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć z kształcenia słuchu –
14 godzin, prowadzenie zajęć z kształcenia słuchu – 2 godziny.
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Warunki rekrutacji na studia I i II stopnia zawarte są w – wydawanym co roku – informatorze oraz
w regulaminie rekrutacyjnym dostępnych na stronie internetowej https://amuz.edu.pl/dlakandydata/:
Kandydat na studia I stopnia specjalności edukacja muzyczna i muzyka kościelna musi wykazać się:
• zdanym pozytywnie egzaminem maturalnym, co jest podstawą przyjęcia na studia,
• zdanym egzaminem z dyrygowania: dwa utwory jednogłosowe z zakresu literatury szkolnej
(w przypadku muzyki kościelnej zalecane są utwory sakralne),
• zdanym egzaminem ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna
z akompaniamentem (w przypadku muzyki kościelnej zalecane są utwory sakralne),
• zdanym egzaminem ustnym z kształcenia słuchu z elementami zasad muzyki,
• zdanym egzaminem z gry na instrumencie:
o w specjalności edukacja muzyczna:
§ egzamin z gry na fortepianie: dwa utwory o zróżnicowanym charakterze;
o w specjalności muzyka kościelna:
§ egzamin z gry na organach, obejmujący utwór polifoniczny, formę chorałową oraz
utwór z okresu XIX-XX wieku, a w przypadku kandydatów nie uczących się wcześniej
gry na organach: egzamin z gry na fortepianie obejmujący trzy dowolne utwory
zróżnicowane stylem i charakterem (w tym jeden w fakturze polifonicznej), ukazujące
umiejętności wykonawcze i interpretacyjne kandydata.
Kandydat na studia II stopnia musi wykazać się:
w specjalności edukacja muzyczna:
• ukończeniem studiów licencjackich lub magisterskich,
• zdanym egzaminem z dyrygowania: dwa utwory wielogłosowe o zróżnicowanym charakterze,
• zdanym egzaminem ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze (w tym jedna
z akompaniamentem),
• zdanym egzaminem z metodyki edukacji muzycznej (z zakresu studiów licencjackich),
w specjalności muzyka kościelna:
• ukończeniem studiów licencjackich lub magisterskich,
• zdanym egzaminem z gry na organach: trzy utwory zróżnicowane stylistycznie (jeden –
kompozytora barokowego, drugi – kompozytora romantycznego lub współczesnego),
• zdanym egzaminem ze śpiewu: dwie pieśni sakralne o zróżnicowanym charakterze (w tym jedna
z akompaniamentem),
• zdanym egzaminem z dyrygowania: dwa sakralne utwory wielogłosowe o zróżnicowanym
charakterze.
Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się i okresów
kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni określa Regulamin potwierdzania efektów
uczenia się w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu uchwalony przez
Senat Uczelni w dn. 23 października 2019 r (https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/Regulaminpotwierdzania-efektow-uczenia-sie-2019.pdf). Według dokumentu weryfikacja efektów uczenia się
jest dokonywana w oparciu i w odniesieniu do efektów określonych w programie kształcenia danego
kierunku, poziomie studiów. Proces weryfikacji inicjuje wniosek kandydata. Dokumentacja
analizowana jest przez Instytutową Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się, powoływaną
każdorazowo przez Rektora na wniosek kierownika jednostki. W jej skład wchodzą nauczyciele
akademiccy reprezentujący dany obszar kształcenia. W zakres zadań Komisji wchodzi wykonanie
wszelkich czynności w toku procesu potwierdzania efektów uczenia się (weryfikacja dokumentów,
wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych kandydata). Weryfikacja może się odbyć w formie
egzaminu ustnego lub pisemnego, realizacji zadania artystycznego lub w formie prezentacji.
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Uzdolnienia artystyczne weryfikowane są na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu głównego
danego kierunku. Szczegółowy sposób i zakres weryfikacji efektów uczenia się określa Komisja po
zapoznaniu się z dokumentacją kandydata. Kandydaci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia
efektów uczenia się zostają włączeni do regularnego trybu studiów, otrzymują wykaz przedmiotów do
realizacji.
Ocena postępów studentów podlega Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w skład której
wchodzą dziekan, dyrektorzy oraz przedstawiciele studentów każdego z instytutów. Zespół dwa razy
w ciągu roku monitoruje odsiew studentów oraz liczbę studentów kończących studia w terminie.
Ocena ta poprzedzona jest indywidualnymi spotkaniami zastępcy dyrektora (raz w semestrze) ze
studentami. Zastępca diagnozuje problem i postuluje sposób jego rozwiązania. Liczba kandydatów oraz
przyjętych na studiach jest zestawiana i analizowana przez władze instytutu oraz kierowników
jednostek merytorycznych działających w obrębie instytutu.
W Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu funkcjonuje system metod oceniania
efektów uczenia się studentów usankcjonowany szczegółowym regulaminem zatwierdzonym przez
Senat uczelni. Obowiązujący regulamin, będący rezultatem prac Uczelnianej (do 2019 roku) oraz
Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, jest systematycznie monitorowany i udoskonalany.
Metody oceniania
Studenci oceniani są przede wszystkim podczas sesji egzaminacyjnych wieńczących dwa semestry
(zimowy i letni) roku akademickiego, a stosowane metody oceniania dostosowane są z jednej strony
do jednolitego systemu skali punktów i ocen (10-25 punktów i odpowiednio: ocena niedostateczna do
bardzo dobrej), z drugiej – do specyfiki kształcenia ukonstytuowanej w ramach poszczególnych
kierunków i dyscyplin. Ocenianie efektów uzyskanych w ramach studiowania danego przedmiotu
umożliwiają egzaminy:
• pisemne (w tym testy, prace etapowe, np. opisy projektów, raporty, partytury, konspekty oraz
różnego typu opracowania),
• ustne,
• praktyczne (koncerty, oprawa muzyczna liturgii, lekcje pokazowe),
dla których kryteria oceny definiuje osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu.
Egzaminy z przedmiotów głównych dla danej dyscypliny przeprowadza się komisyjnie, co wyraźnie
obiektywizuje ocenę i zapewnia jej wiarygodność. Pozostałe może przeprowadzić jeden egzaminator
lub komisja zgodnie z decyzją dziekana. Egzaminy etapowe, jak i końcowe mają ustalone kryteria oceny
(określone w sylabusach) oraz są starannie udokumentowane (protokoły).
W uczelni i w Instytucie stosowany jest Europejski System Transferu Punktów Kredytowych
odpowiadający standardowi ECTS (European Credit Transfer System); przedmiotom składającym się na
program nauczania przyporządkowane są punkty ECTS, a uzyskanie na danym etapie kształcenia
obowiązującej ich liczby stanowi warunek konieczny do zaliczenia semestru/roku.
Ostateczną i kompleksową ocenę osiągnięcia przez studenta postulowanych efektów uczenia się
umożliwia egzamin dyplomowy. Warunkiem do jego przystąpienia jest pozytywna ocena pracy
dyplomowej, a także zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów.
Pracę dyplomową stanowi:
•

•

na specjalności edukacja muzyczna: koncert dyplomowy (na studiach I stopnia – 2 zróżnicowane
utwory chóralne a cappella; na studiach II stopnia – 3 zróżnicowane utwory w tym jeden wokalnoinstrumentalny), lekcja dyplomowa oraz pisemna praca o tematyce związanej z kierunkiem
studiów,
na specjalności muzyka kościelna:
o na studiach I stopnia składa się z dwóch elementów:
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programu artystycznego1 - podczas którego kandydat dyryguje chórem prezentując dwa
utwory o treści religijnej skontrastowanych stylistycznie. W skład programu artystycznego
wchodzi także „Egzamin praktyczny z organowej gry liturgicznej i śpiewu liturgicznego”,
który polega na realizacji podstawowych umiejętności muzyka kościelnego (kantora,
dyrygenta, organisty). Podczas Mszy św. student prezentuje: dwa utwory organowe
zróżnicowane stylistycznie, akompaniament liturgiczny ze śpiewem do pieśni
(z przygrywkami), solowy śpiew psalmu responsoryjnego, odpowiedzi celebransowi oraz
dyryguje utworem gregoriańskim.
§ pisemnej pracy dyplomowej - student sporządza pisemną wypowiedź na wcześniej
przyjęty temat z zakresu muzyki kościelnej, która jest oceniana.
o na studiach II stopnia student prezentuje:
§ program artystyczny - na który składa się „Muzyczna służba liturgiczna” oraz recital; te
prezentacje są przeprowadzane podczas Mszy św. w wyznaczonym kościele. Na
„muzyczną służbę liturgiczną” składa się muzyczne uczestnictwo we Mszy św., podczas
którego student: wykonuje utwory z literatury organowej, prezentuje akompaniament
liturgiczny do pieśni z przygrywkami, wykonuje śpiew solowy z akompaniamentem lub bez
niego, demonstruje umiejętność uchwycenia tonu celebransa oraz wykonuje głosem i na
instrumencie poprawną odpowiedź, wykonuje utwór z repertuaru gregoriańskiego,
dyryguje zespołem wokalnym (chórem, scholą gregoriańską). Po Mszy świętej odbywa się
min. 20 minutowy recital chóralny lub organowy w zależności od obranego przez studenta
obszaru. W przypadku organowego student prezentuje program zawierający następujące
utwory: preludium (toccatę) i fugę kompozytora szkoły północno-niemieckiej lub
J. S. Bacha, formę chorałową okresu baroku, kompozycję romantyczną, neoromantyczną
(o charakterze cyklicznym lub jej część) albo XX w. W przypadku obszaru dyrygenckiego –
formę melizmatyczną z repertuaru gregoriańskiego (z Graduale Novum), utwory muzyki
religijnej zróżnicowane fakturalnie i stylistycznie: o fakturze polifonicznej i wyrazowości
romantycznej, utwór motoryczny oraz przynajmniej jeden wokalno-instrumentalny.
§ Pisemną pracę dyplomową na wcześniej ustalony temat z zakresu muzyki kościelnej, która
jest oceniana.
• na wygaszanej w 2021 specjalności dyrygentura chóralna: koncert dyplomowy (na studiach
I stopnia – 3 utwory zróżnicowane pod względem charakteru i epoki, w tym 1 wokalnoinstrumentalny, na studiach II stopnia – 30-minutowy program z utworów a cappella i utworu
wokalno–instrumentalnego) i pisemna praca o tematyce związanej z kierunkiem studiów.
Ocena poszczególnych elementów egzaminu odbywa się w następujący sposób i składa się z:
• oceny artystycznego egzaminu dyplomowego (dla specjalności dyrygentura chóralna, edukacja
muzyczna i muzyka kościelna - koncertu dyplomowego) dokonuje komisja w składzie co najmniej
3 osób, powołana przez dziekana spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze
stopniem doktora habilitowanego,
• oceny lekcji dyplomowej (w przypadku specjalności edukacja muzyczna)
• oceny artystycznej oprawy liturgicznej na mszy (w przypadku specjalności muzyka kościelna)
• oceny teoretycznego (ustnego) egzaminu dyplomowego dokonuje komisja powołana przez
dyrektora w składzie: dyrektor, zastępca dyrektora lub kierownik katedry, pod nadzorem której
praca dyplomowa została wykonana – jako przewodniczący, promotor i recenzent pracy pisemnej.
§

1

Programy artystyczne oraz ich przygotowanie i przebieg są realizowane w oparciu o wewnętrzny regulamin
Katedry „Wytyczne egzaminów dyplomowych” przyjęty w 2014 r. i zaktualizowany w 2017r.
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Przy egzaminach i egzaminie dyplomowym stosuje się następujące oceny, w skali od 10 do 25 punktów:
Oceny wyrażone
słowami wynikające
z punktacji
celujący
bardzo dobry

dobry

dostateczny

niedostateczny

Wewnętrzna
punktacja
obowiązująca
w Akademii
powyżej 24
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Oceny
wyrażone
cyframi

Wartości odpowiadające
ocenom stosowanym
w Akademii

5++
5+
5
55-4++
4+
4
44-3++
3+
3
33-2

6,00
5,75
5,50
5,25
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,00

Kolejną płaszczyzną oceny stopnia realizacji efektów uczenia się jest ich weryfikacja podczas
publicznych koncertów, wydarzeń artystycznych oraz sesji naukowych. Pozwala ona na ocenę
fundamentalnych kompetencji studentów, jakimi jest artyzm, odporność na stres i umiejętność
wykorzystania wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia badań naukowych. Stopień realizacji
efektów potwierdzają też nagrody uzyskane przez studentów na ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursach, m.in. I Muzyczne Forum Młodych 2-5.01.2018, Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla
dyrygentów "Dirigere e Cantare": II miejsce oraz Nagroda Specjalna Katedry Dyrygentury Chóralnej
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach - Paweł Serafin Piechowiak; Dyplom
laureata oraz Nagroda Specjalna Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego – Łukasz Trochimiak - Dyplom laureata oraz Nagroda Specjalna Katedry
Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego.
Również wymiana międzynarodowa oraz wymienne koncerty studentów pozwalają na porównywanie
i określenie poziomu uzyskanych w procesie kształcenia efektów.
Ważnym sposobem oceny stopnia realizacji efektów uczenia się są kontakty z przedstawicielami rynku
pracy, którzy na podstawie obserwacji działalności zawodowej absolwentów uczelni, dokonują
ewaluacji ich umiejętności.
Funkcjonujący w Instytucie system metod oceniania efektów kształcenia studentów poddawany jest
systematycznemu przeglądowi po kątem jego skuteczności, wiarygodności, spójności i uczciwości.
Weryfikacji dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, która porównuje zdefiniowane
efekty uczenia się z faktycznymi umiejętnościami i wiedzą studentów zaprezentowanymi podczas
egzaminów. Z kolei komisje egzaminacyjne dokonują analizy jasności wymagań wobec studentów
i obiektywizmu oceny, analizy poziomu prac etapowych i dyplomowych, analizy wyników nauczania
studentów uzyskanych podczas sesji egzaminacyjnej (średnia ocen). Frekwencja studentów
analizowana jest poprzez przegląd list obecności.
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Powiązanie metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się zauważalne jest podczas całego
procesu kształcenia, jak i na jego zakończeniu. Wśród metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia
się wyróżnić można m.in. egzaminy praktyczne, w tym występy artystyczne, kolokwia pisemne i ustne,
realizację powierzonych zadań (projektów, raportów, sprawozdań). Pogłębianie kompetencji z zakresu
działalności naukowej, przede wszystkim wyrażonej w postaci prac pisemnych – dyplomowych
i etapowych (np. prace w ramach przedmiotu: Propedeutyka badań naukowych), jest przykładem
powiązania metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się. W odniesieniu do działalności
naukowej student (absolwent) studiów I stopnia między innymi: poznaje sposoby umożliwiające
docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), analizuje je
i właściwie interpretuje (efekty uczenia się z obszaru wiedzy), potrafi swobodnie konstruować ustne
i pisemne wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat
kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych (efekty uczenia się
z obszaru umiejętności) oraz jest gotów do gromadzenia, analizowania w świadomy sposób oraz
interpretowania potrzebnych informacji, a także propagowania dbałości o dorobek artystyczny
i naukowy (efekty uczenia się z obszaru kompetencji społecznych). W odniesieniu do działalności
naukowej studenta (absolwenta) studiów II stopnia należy wskazać takie efekty uczenia się, jak:
znajomość i zrozumienie zasad dotyczących swobodnego korzystania z różnorodnych mediów – książki,
nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne, itp. (efekty uczenia się z obszaru wiedzy),
umiejętność przedstawienia i interpretacji w formie pisemnej i ustnej wyników przeprowadzonych
badań (efekty uczenia się z obszaru umiejętności) oraz gotowość do świadomego integrowania
zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań
kulturotwórczych (efekty uczenia się z obszaru kompetencji społecznych). W pracach pisemnych
zauważa się także poszerzanie kompetencji językowych w zakresie języka obcego i z zakresu
technologii informacyjnych (np. podczas kwerend przygotowawczych, poszukiwań źródeł,
opracowania wyników badań, itd.).
Tematyka i zastosowana metodologia prac dyplomowych i etapowych ściśle łączy się ze specjalnością.
Prace etapowe i egzaminacyjne są wyrazem osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się
przewidzianych na dany obszar treści kształcenia realizowanych w ramach konkretnego przedmiotu.
Rodzaje, tematyka i metodyka prac są zróżnicowane, zależnie od charakteru przedmiotu (teoretyczny,
praktyczny, teoretyczno-praktyczny), jak i poruszanych na nim treści kształcenia.
Studia I stopnia
W ramach przedmiotu instrumenty szkolne studenci specjalności edukacja muzyczna opracowują
partytury utworów przeznaczonych na instrumentarium wykorzystywanego w placówkach edukacji
ogólnokształcącej, np. na flety proste, ukulele, dzwonki, ksylofony, metalofony, instrumenty
perkusyjne o nieokreślonej wysokości dźwięku. Zwieńczeniem kształcenia w ramach przedmiotu
zajęcia muzyczno-ruchowe są opisy i prezentacje praktyczne ćwiczeń, zabaw i układów przestrzennych
w oparciu o dany problem metodyczno-muzyczny dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Przedmioty podstawy dydaktyki oraz metodyka edukacji muzycznej kończą
się kolokwium pisemnym w formie testu sprawdzającego wiedzę studentów z treści kształcenia
poruszanych na zajęciach, natomiast egzamin z fortepianu realizowany jest w ramach prezentacji
utworów programowych i gam.
Wśród przedmiotów realizowanych w ramach specjalności muzyka kościelna wymienić można
propedeutykę improwizacji organowej, zwieńczeniem której jest prezentacja praktyczna zadań
improwizacyjnych np. w formie akompaniamentu z przygrywkami do wybranych pieśni kościelnych.
Zaliczenie przedmiotu liturgika odbywa się w formie kolokwium pisemnego-testu, natomiast egzamin
z przedmiotu teoria chorału gregoriańskiego, przebiega w formie praktyczno-analitycznej (śpiew
i analiza wybranego chorału). Zaliczenie z przedmiotu organy realizowane jest w formie prezentacji
utworów programowych.
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Studia II stopnia
Zwieńczeniem opanowania treści przedmiotu improwizacja fortepianowa, realizowanego w ramach
specjalności edukacja muzyczna, jest wykonanie akompaniamentu do standardu jazzowego oraz
trzyczęściowej improwizacji melodyczno-harmonicznej. Prace etapowe z przedmiotów: propedeutyka
kompozycji i aranżacji oraz instrumentacja i aranżacja na instrumenty szkolne dotyczą opracowania
partytury na dane instrumentarium, natomiast przedmiot technologie informacyjne w edukacji
podsumowuje test wykonywany na platformie Moodle. W ramach przedmiotu promocja i marketing
w edukacji artystycznej, studenci opracowują projekty artystyczne realizowane w ramach szeroko
pojętej kultury. W ramach ukończenia przedmiotu ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej studenci
wypełniają test oparty o treści kształcenia omawiane na zajęciach, natomiast metodyka edukacji
muzycznej w formie wykładu kończy się napisaniem krótkiej pracy pisemnej na zadany temat.
Przedmiot pedagogika kończy się egzaminem w formie ustnej. Wśród przedmiotów realizowanych
w ramach specjalności muzyka kościelna na II stopniu studiów można wymienić, np. semiologię
gregoriańską, której zwieńczeniem jest test wiedzy i umiejętności. Przedmiot zespół chorałowy
z metodyką kończy prezentacja praktyczna w formie koncertu.
Prace etapowe dla studentów wszystkich specjalności kierunku
Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej wymienia się m.in. przedmioty o charakterze praktycznym, np. czytanie partytur,
kształcenie słuchu, harmonia z ćwiczeniami, emisja głosu, emisja głosu z dykcją, w których prace
etapowe dotyczą prezentacji zdobytych przez studentów umiejętności praktycznych.
W ramach przedmiotu „Propedeutyka badań naukowych” składane są pisemne prace etapowe na
koniec 6. semestru. Zakresy tematyczne owych prac wynikają z obranych specjalności:
• studenci specjalności edukacja muzyczna podejmują kwestie związane z metodyką edukacji
muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny,
a głównym obszarem zainteresowań jest lekcja dyplomowa realizowana przez studenta.
Przykładowe tematy prac:
o Obsada instrumentalna orkiestry smyczkowej na podstawie lekcji dyplomowej w klasie szóstej
– Anna Kluczyńska
o Zapoznanie z historią techniki nagrywania dźwięku na podstawie lekcji dyplomowej w klasie
szóstej – Zuzanna Ambroży
o Wybrane aktywności muzyczno-ruchowe w procesie wzmacniania wiedzy o folklorze
wielkopolskim na podstawie lekcji z klasą 5c – Anna Dolata
• studenci specjalności muzyka kościelna sytuują w centrum aspekty związane z analizą dzieł
sakralnych, jak i aspektów odnoszących się do prawodawstwa liturgicznego oraz
organoznawstwa. Przykładowe tematy prac:
o Organy Friedricha Ladegasta w kościele pw. Św. Jakuba Większego w Głuszynie w aspekcie
historycznymi organoznawczym – Tomasz Barcik
o Proces renowacji i rekonstrukcji zabytkowych organów piszczałkowych na przykładzie instrumentu
firmy Wilhelma Sauera op. 404 w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Budzyniu – Rafał Sygnecki
o Prawodawstwo muzyki liturgicznej a współczesny dobór repertuaru śpiewów w liturgii mszy
świętej z sakramentem małżeństwa – Angelika Szymczak
• studenci dyrygentury chóralnej natomiast zajmują się analizą dzieł wokalnych i/lub wokalnoinstrumentalnych w ujęciu analizy formalnej, elementarnej i interpretacyjnej. Przykładowe
tematy prac:
o Charakterystyka twórczości Thomasa Tallisa w czasie reformacji anglikańskiej. Analiza utworu
If ye love me – Jakub Koza
o Rola chóru w liturgii - tradycja i nowoczesność. Omówienie repertuaru scholi akademickiej
„Zebrani w Dnia Połowie” na przykładzie wybranych utworów – Maria Kwiatkowska
o Problemy wykonawcze w utworze „Ojczyzna” Feliksa Nowowiejskiego na przykładzie pracy
z Chórem Politechniki Poznańskiej Volantes Soni – Jakub Szpunt
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Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w ramach każdej specjalności
wieńczone są złożeniem pisemnej pracy dyplomowej (na koniec 4. semestru). Są to przeważnie prace
o charakterze teoretyczno-badawczym (edukacja muzyczna) i analitycznym (muzyka kościelna,
dyrygentura chóralna, dyrygentura orkiestr dętych), w których w centrum rozważań studenci sytuują
dzieło muzyczne (lub szerzej: twórczość np. wybranego kompozytora) widziane z rozmaitych perspektyw:
• przedmiotem rozważań studentów edukacji muzycznej są różne koncepcje, systemy, metody i teorie
wykorzystywane w edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym. Prace dyplomowe
przygotowane w ramach tej specjalności przyjmują charakter teoretyczno-badawczy, zazwyczaj
z elementem propozycji praktycznym możliwych do wdrożenia w placówkach edukacyjnych;
• prace dyplomowe z muzyki kościelnej dotyczą zagadnień związanych z praktyką muzyka
kościelnego, a więc ściślej z muzyką liturgiczną, akompaniamentem liturgicznym, prawodawstwem
muzyki kościelnej oraz z dokumentacją instrumentów organowych;
• studenci dyrygentury chóralnej i dyrygentury orkiestr dętych piszą pracę obejmującą zakres
prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, zajmują się
różnorodnymi aspektami pracy dyrygenta, zgłębiają historię działalności zespołów i ważnych
osobistości, badają literaturę muzyczną z zakresu specjalności, poddają ją analizie
z uwzględnieniem problemów wykonawczych.
Przykładowe tematy prac dyplomowych z roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020:
edukacja muzyczna:
• Analiza porównawcza wybranych polskich i amerykańskich programów nauki gry na flecie prostym
dla uczniów szkół podstawowych. – Joanna Buda
• Wspierające właściwości muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym. – Marta Grzebieta
• Zastosowanie Boomwhackers w edukacji muzycznej. – Julia Wolska
muzyka kościelna:
• Organy w dekanacie ołobockim. – Bartosz Lis
• Instrumenty smyczkowe instrumentami dopuszczonymi do Liturgii. Rys historyczno-liturgiczny. –
Martyna Grosz
• Komparacja polskich pieśni liturgicznych wykorzystujących melodie gregoriańskie z ich archetypem –
Marta Wilak
dyrygentura chóralna:
• Wybrane koncepcje wykonawcze chóralnej muzyki dawnej w ujęciu współczesnej interpretacji dzieł.
– Agata Domalewska
• Chór dziecięco-młodzieżowy jako środowisko wspierające proces socjalizacji rozwoju dzieci
i młodzieży. – Klaudia Woźniak
• Polskie melodie ludowe w opracowaniu współczesnych kompozytorów muzyki chóralnej. – Emilia Popiołek
dyrygentura orkiestr dętych:
• Idiom orkiestry dętej w kompozycji, transkrypcji i parafrazie. – Jarosław Wojtecki
• Kryteria doboru repertuaru dla orkiestr dętych na przykładzie Orkiestry Wojskowej w Żaganiu. –
Artur Roguski
• Historia i działalność artystycznych Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu w latach
2004-2018, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z wielkopolskimi instytucjami kultury
i nauki oraz organizacjami pozarządowymi. – Klaudiusz Gładych
Pełne zestawienie prac dyplomowych w Załączniku nr 2.7.
W zależności od przedmiotu stosowane są różne sposoby dokumentowania efektów uczenia się
osiągniętych przez studentów. W przypadku przedmiotów o charakterze teoretycznym lub
teoretyczno-praktycznym, np. podstawy dydaktyki, metodyka edukacji muzycznej, pedagogika,
stosowane są kolokwia i egzaminy pisemne, np. w formie testów lub kolokwia i egzaminy ustne,
których przebieg odnotowany jest w protokołach zawierających wykaz pytań skierowanych
do studenta; w odniesieniu do przedmiotów o charakterze projektowym, np. promocja i marketing
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w edukacji artystycznej, potwierdzeniem osiągniętych efektów uczenia się są prace studentów
w formie raportów, projektów, analiz; w odniesieniu do przedmiotów o charakterze praktycznym,
np. emisja głosu, improwizacja fortepianowa, instrumentacja i aranżacja na szkolne zespoły muzyczne,
fortepian, kształcenie słuchu, organy, czytanie partytur, stosowane są egzaminy, kolokwia ustne lub
praktyczne, poświadczone protokołami zawierającymi pytania lub zadania skierowane do studenta.
Realizacja efektów uczenia się w obszarze działalności naukowej i badawczej wyrażona jest w postaci
prac dyplomowych i naukowych, prac pisemnych, opracowywanych np. w ramach przedmiotu
propedeutyka badań naukowych (I stopień studiów). W pracach dyplomowych i pracach w ramach
wspomnianego wcześniej przedmiotu stosowane są zasady edytorskie przyjęte w Akademii Muzycznej
w Poznaniu. Prace są drukowane i składane w teczkach dokumentujących proces kształcenia
poszczególnych studentów. Realizacja efektów uczenia się w ramach praktyk zawodowych
dokumentowana jest w oparciu o systematycznie uzupełniane dzienniki praktyk, opracowane dla
każdej specjalności. Efekty uczenia się wyrażone oceną (oceny końcowe z przedmiotów) umieszczane
są w systemie elektronicznym Akademii Muzycznej w Poznaniu: „e-dziekanat”. Egzaminy dyplomowe
dokumentowane są w formie protokołów egzaminacyjnych, w których umieszczany jest np. program
artystyczny prezentowany przez studenta oraz opinia komisji egzaminacyjnej.
Monitoring losów absolwentów ocenianego kierunku odbywa się głównie poprzez indywidualny
kontakt z absolwentami, którzy po ukończeniu studiów często uczestniczą w koncertach,
konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach organizowanych przez macierzystą Uczelnię.
Podtrzymywaniu tych relacji sprzyja również czynne uczestnictwo w działalności artystycznej chórów
pedagogów dyrygowania, czy też udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez
pracowników, w których uczestniczą absolwenci wraz ze swoimi podopiecznymi.
W latach 2015-2020 studia II stopnia ukończyło 97 absolwentów (w tym czterech realizowało dwie
specjalności: MK i EM, EM i DCH, DCH i DOD, EM i DOD). Osiemdziesięciu trzech absolwentów kierunku
realizuje się zgodnie z wykształceniem, trzy absolwentki obecnie nie są aktywne zawodowo ze względu
na urlop macierzyński, a pięć osób nie jest związanych z branżą muzyczną, losy zawodowe pozostałych
sześciu osób nie są znane. Wielu z absolwentów równolegle pracuje w kilku miejscach i łączy, np. pracę
w szkole, z pracą organisty i dyrygenta chóru.
Absolwenci zatrudnieni są na następujących stanowiskach:
nauczyciel akademicki
nauczyciel w szkole muzycznej
nauczyciel muzyki w szkole ogólnokształcącej (publicznej lub prywatnej)
nauczyciel prowadzący zajęcia umuzykalniające
organista
dyrygent chóru
dyrygent chóru szkoły muzycznej
dyrygent zespołu wokalnego
dyrygent orkiestry symfonicznej
dyrygent orkiestry dętej
dyrygent wojskowej orkiestry dętej
kierownik artystyczny big-bandu
wokalista (muzyka estradowa)
muzyk w zespole kameralnym
muzyk w zespole rozrywkowym
muzyk w orkiestrze dętej
muzyk w prywatnej firmie artystycznej
artysta chóru operowego
instruktor śpiewu
akustyk
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Absolwenci ocenianego kierunku, oprócz aktywnej działalności artystycznej, odznaczają się również
umiejętnością utworzenia przestrzeni do działań twórczych dla innych, swoją przedsiębiorczość
realizują jako: Dyrektor Domu Kultury w Górze, właściciel firmy prowadzącej zajęcia umuzykalniające
dla dzieci Akademia Ebertowski, dyrektor metodyczny YAMAHA Szkoła Muzyczna Poznań, a także jako
prywatni przedsiębiorcy zajmujący się edukacją w zakresie śpiewu.
Zasadniczo wszyscy absolwenci specjalności muzyka kościelna znajdują zatrudnienie w sektorze
prywatnym – parafie rzymsko-katolickie. Są to różne formy zatrudnienia: od umów o dzieło po o pracę
na czas nieokreślony. Absolwenci wg „Norm ogólnych dotyczące muzyków kościelnych posługujących
w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce” zdobywają tzw. pierwszą kategorię muzyka kościelnego,
która umożliwia podejmowanie pracy nawet w kościołach katedralnych czy bazylikach mniejszych.
Nierzadko też absolwenci podejmują prace w szkołach jako nauczyciele muzyki, czy w lokalnych
ośrodkach kultury. Z racji, że kierownik Katedry Muzyki Kościelnej jest jednocześnie w Archidiecezji
Poznańskiej referentem ds. organistów daje to możliwość obsadzania parafii absolwentami muzyki
kościelnej oraz monitorowanie ich działalności wraz z ciągłym dokształcaniem. Dobra i ciągła
współpraca Akademii Muzycznej w Poznaniu z Kurią Metropolitalną pozwala na monitorowanie
sytuacji liturgiczno-muzycznej oraz oddziaływanie na przebieg kształcenia w Akademii Muzycznej
w Poznaniu.
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie
oraz rozwój i doskonalenie kadry
Trzeba zauważyć, że w okresie od ostatniej akredytacji w wyniku reformy struktury uczelni
spowodowanej wejściem w życie Ustawy 2.0, w roku akademickim 2018/19 nastąpił podział
dotychczasowego Wydziału Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na dwa
odrębne instytuty (Instytut Edukacji Artystycznej i Instytut Dyrygentury), co spowodowało także
podział kadry dotychczasowego Wydziału IV, prowadzącego kierunek edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej. Do Instytutu Dyrygentury i na kierunek dyrygentura przeniesiono specjalność
dyrygentura chóralna, a w konsekwencji także część kadry pedagogicznej. Biorąc pod uwagę stan kadry
przed i po wprowadzeniu reformy w strukturze uczelni, liczne oszczędności, w tym redukcja i brak
nowych etatów - dzięki trafnej polityce kadrowej i aktywności pracowników, okres od poprzedniej
akredytacji rysuje się pozytywnie. Poniżej zestawienie stopni i tytułów, którymi legitymują się
pracownicy kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w 2015 roku (po ostatniej
akredytacji), w 2018 (przed podziałem W. IV na odrębne instytuty) i 2020 (obecny stan kierunku
w Instytucie EA, po reformie struktury uczelni i przejściem części pracowników wraz z dotychczasowym
dorobkiem do Instytutu Dyrygentury na kierunek dyrygentura)
Tytuł/stopień
Profesor tytularny
Doktor habilitowany
Doktor
Magister

2015
6
5
12
22

2018
5
4
9
24

2020
3
4
5
16 (3 z otwartym przewodem doktorskim)

Kadrę rekrutuje się drogą konkursu, ustalając jego warunki stosownie do potrzeb. Zgodnie
z założeniami polityki kadrowej władz Wydziału IV (obecnie Instytutu EA) po ostatniej akredytacji udało
się spowodować, że większość pedagogów prowadzących przedmioty kierunkowe na specjalności
edukacja muzyczna to przede wszystkim także nauczyciele szkół ogólnokształcących i muzycznych,
którzy doświadczenie czerpią z bezpośredniego kontaktu z uczniem w szkole, podobnie
jak chórmistrzowie prowadzący działalność artystyczną ze swoimi chórami, czynni kompozytorzy
i wokaliści. Trzeba też podkreślić, że część pedagogów legitymuje się podwójnym wykształceniem
muzycznym (dyplomy na różnych kierunkach), ale także dodatkowo np. pedagogicznym,
ekonomicznym, socjologicznym. Kryterium doboru takiej kadry stanowią potrzeby stałego
udoskonalania programów kształcenia. Uwzględniając nowoczesne formy w edukacji muzycznej
wprowadzono m. in. rozwijający przedmiot fakultatywny projekty twórcze. Wychodząc także
naprzeciw oczekiwaniom studentów, stworzono ofertę fakultatywnych przedmiotów, które poszerzają
wiedzę przyszłego nauczyciela muzyki o podstawy muzykoterapii, podstawy arteterapii, czy taniec
w edukacji muzycznej. Oceny jakości kadry dokonuje się poprzez systematyczne hospitacje oraz
okresową ocenę pracowników. Towarzyszy im przeświadczenie, iż wysoką jakość kształcenia
determinują: ocena własna jednostki, w tym ocena poszczególnych pracowników, dialog i współpraca
społeczności akademickiej, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań, rekomendowanie
działań i rozwiązań systemowych mających znaczenie dla jakości kształcenia. Z uwagi na
wielowymiarowy charakter kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
oprócz pedagogów przedmiotów specjalistycznych zatrudnionych w Instytucie Edukacji Artystycznej,
przedmioty prowadzone są przez specjalistów z wielu dziedzin, np. Psychologia – przedmiot
prowadzony przez psycholog, specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychoterapeutkę –
mgr Joannę Zapałę; Interpretacja tekstu literackiego z dykcją – przedmiot prowadzony przez aktora
Teatru Polskiego w Poznaniu – mgra Piotra Kaźmierczaka; Seminarium krytyki muzycznej – przedmiot
prowadzony przez krytyka muzyki, teatru i baletu – dra Stefana Drajewskiego; Podstawy etyki –
przedmiot prowadzony przez filozofa, pracownika Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – dra Jana
Wasiewicza; Historia sztuki – przedmiot prowadzony przez prof. UAM dra hab. Krzysztofa
Moraczewskiego – kierownika Pracowni Badań nad Kulturą Artystyczną Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
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Wpływ na kształcenie w obrębie kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształtują
również jednostki merytoryczne, w skład których wchodzą:
Katedry Edukacji Muzycznej (kierownik – prof. dr hab. Leon Zaborowski): 2 profesorów, 1 doktor
habilitowany na stanowisku profesora uczelnianego, 1 doktor habilitowany, 2 doktorów i 4 magistrów.
Katedra Muzyki Kościelnej (kierownik – ks. dr hab. Mariusz Białkowski): 3 profesorów, 3 doktorów
habilitowanych, 1 doktor, 2 magistrów.
Zakład Emisji Głosu (kierownik – dr hab. Paweł Łuczak): 1 profesor, 1 doktor habilitowany, 2 doktorów,
5 magistrów.
Pracownicy IEA swoją działalność artystyczno-naukową realizują również w ramach Katedry
Dyrygentury Chóralnej przynależnej do Instytutu Dyrygentury: 2 profesorów, 1 doktor, 2 magistrów.
Dorobek naukowy oraz artystyczny pedagogów tworzy podstawę do budowania i rozwijania szeroko
rozumianych kwalifikacji w procesie kształcenia studentów. Kompetencje dydaktyczne kadry
pedagogicznej znajdują odzwierciedlenie w bogatej działalności artystycznej i naukowej, a także na
polu organizacji, popularyzacji i realizacji projektów i działań związanych ze sztuką muzyczną oraz na
jej pograniczach – od syntezy sztuk muzycznych i plastycznych, w tym wydarzeń multimedialnych,
opartych o najnowsze technologie audiowizualne, po projekty badawcze, sympozja i prezentacje
popularnonaukowe, obejmujące muzykę w perspektywie nauk humanistycznych i ścisłych.
W zakresie dorobku artystycznego podkreślić należy dorobek pedagogów – dyrygentów,
prowadzących swoje chóry oraz pedagogów-wykonawców (udział w konkursach, festiwalach,
koncertach w kraju i za granicą). Równie istotna jak działalność artystyczna jest aktywność pedagogów
na polu edukacji oraz popularyzacji sztuki muzycznej. Wystąpienia podczas konferencji, różnorodne
spotkania artystyczno-naukowe, projekty edukacyjne z zakresu edukacji muzycznej również znajdują
się w dorobku pedagogów IEA.
Szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 2.8. Działalność artystyczna i naukowa w latach 20152020
Podczas zajęć studenci ocenianego kierunku mają również styczność z kompozytorami, którzy
w ramach swojej działalności mogą poszczycić się następującymi osiągnięciami:
•

Andrzej Bielerzewski (Harmonia z ćwiczeniami, Improwizacja fortepianowa):
o Nagranie utworu „Cantate Domino canticum novum” (2013) na płycie: „De profundis. Polish
psalms of the 20th and 21th century” [nr ACD 221-2] przez Chór Narodowego Forum Muzyki
pod kier. Agnieszki Franków-Żelazny, premiera: 12 II 2016.
o Aranżacja muzyczna trzech hymnów (I 2016): „Ufni w Bogu”, „Bogurodzica”, oraz „Boże, coś
Polskę” na kwintet dęty, chór i organy, z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Utwory zostały
prawykonane dn. 15 IV 2016 r. podczas uroczystej mszy dziękczynnej w Archikatedrze
Poznańskiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła – transmisja telewizyjna.
o Autorstwo utworu „Panie, któż będzie przebywał” (IV 2018) na 5-głosowy zespół wokalny,
do słów psalmu XIV w tłum. ks. Kazimierza Buczkowskiego (1884), powstały z inspiracji
twórczością Wacława z Szamotuł, zadedykowany Sławomirze Raczyńskiej oraz zespołowi
wokalnemu „Minimus”. Nagrany na płycie „wacław reimagined” [RecArt 0038, 2020].
o Autorstwo utworu na 6-głosowy chór mieszany a’cappella „Alleluja!” (VIII 2017),
skomponowanego na potrzeby „XVII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych
im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu” (12-14 IV 2018);
o Aranżacja muzyczna piosenki popularnej „Rzuć to wszystko, co złe” (muzyka: Zbigniew
Wodecki, słowa: Leszek Długosz) na chór mieszany a’cappella (VIII 2019). Prawykonanie dn.
30.11.2019, podczas Koncertu towarzyszącego Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana
Stuligrosza, w sali Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Utwór wykonał Chór
Kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego Musica Viva.
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o Autorstwo utworu „Into that good night” (V 2016) do wiersza Thomasa Dylana „Do not
go gentle into that good night” (1947) na 8-głosowy chór a’cappella. Prawykonanie przez Chór
Kameralny
Akademii
Muzycznej
im.
I.
J.
Paderewskiego
w
Poznaniu,
pod dyr. Marka Gandeckiego, podczas koncertu z cyklu „Mistrz i jego uczniowie”, dn. 6 III 2019
w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.
o Autorstwo utworu „Dominus illuminatio mea” (I 2014), napisanego do tekstu psalmu 27 na 6gł. chór mieszany a'cappella, przez Chór Kameralny Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu; podczas koncertu charytatywnego: „Daj mi poznać drogi Twoje Panie”,
zrealizowanego dn. 17 maja 2015 r. w kościele O. O. Franciszkanów w Poznaniu.
o Przygotowanie zeszytu nutowego, we współpracy ze studentami, oraz z Wydawnictwem
Akademii Muzycznej w Poznaniu: „Pośpiewaj! Zbiorek piosenek dla dzieci”, Poznań 2015
[ISMN: 979-0-801527-17-2];
o „Pośpiewaj! Zbiorek piosenek dla dzieci – II edycja”, Poznań 2016 [ISMN: 979-0-801527-25-7];
o „Pośpiewaj! Zbiorek piosenek dla dzieci – III edycja”, Poznań 2017 [ISMN:979-0-801527-32-5];
o „Pośpiewaj! Zbiorek piosenek dla dzieci – IV edycja”, Poznań 2018 [ISMN: 979-0-801527-332];
o „Pośpiewaj! Zbiorek piosenek dla dzieci – V edycja”, Poznań 2020 [ISMN:979-0-801527-40-0].
o Przygotowanie płyty audio CD „Pośpiewaj! Piosenki dla dzieci”, we współpracy ze studentami
oraz z Wydawnictwem Akademii Muzycznej w Poznaniu [nr AM 0-82, 2019]
•

Radosław Mateja (Propedeutyka kompozycji i aranżacji; Instrumentacja; Kontrapunkt z fugą (MK))
o Autorstwo opery kameralnej dla dzieci „Mikołajek i inne chłopaki” (premiera 12 VI 2015 Teatr
Wielki w Poznaniu)
o Autorstwo utworu De profundis na orkiestrę symfoniczną, wyk. orkiestra Filharmonii
Sudeckiej, dyr. A. Herma (27.05.2015)
o Kierownictwo muzyczne światowej prapremiery spektaklu Virtuoso (premiera 12 IX 2020)
oraz koncertu edukacyjnego Paddymania (30.10.2020)
o Kierownictwo muzyczne płyty ze spektaklu Pippin (grudzień 2020)
o Asystent kierownika muzycznego w premierach teatralnych: Zakonnica w przebraniu
(1 IX 2016), Pippin (7 IX 2019) oraz Księga dżungli (18 I 2020)
o Spektakl „Od słowa do słowa” Teatr Blum - autorstwo muzyki - (premiera 3 IX 2018)
o Neverending story - wyk. sekstet smyczkowy Filharmonii Poznańskiej (17.10.2020)
o Salute, Signore Rossini -instrumentacja utworu Beli Kovacs’a na klarnet i orkiestrę
symfoniczną, wyk. Jakub Drygas i orkiestra Filharmonii Poznańskiej dyr. Paul McCreesh,
12 X 2018
o Orkiestracja 45-minutowej defilady i 4-minutowego
intro – World
Games
2017, wyk. NFM dyr. Radosław Labakhua, Steve Nash&Turntable Orchestra (20 VII Wrocław)
o Śpiewanki Wielkopolskie - aranżacja na orkiestrę, chór i solistów 5 pieśni z czasów Powstania
Wielkopolskiego i wykonanie jako pianista (koncert 22 VI 2018), nagranie na płycie CD.

Obsada zajęć dydaktycznych
Dorobek artystyczny i naukowy pedagogów potwierdza ich wysokie kwalifikacje i szerokie
kompetencje, adekwatne do prowadzonych zajęć dydaktycznych na akredytowanym kierunku, które
gwarantują studentom zdobycie wysokiej jakości umiejętności, wiedzy i kompetencji oraz niezbędnego
dla artysty warsztatu, rozszerzonego o perspektywy naukowe.
W obsadzie zajęć dydaktycznych obowiązuje zasada zgodności dorobku artystycznego lub naukowego
i kompetencji dydaktycznych osób ze specyfiką przedmiotu i prezentowanymi w jego ramach treściami
kształcenia.
Szczegółowa obsada zajęć dydaktycznych – w Załączniku nr 2.2.
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz
ich doskonalenie
Baza dydaktyczna i naukowa, służąca realizacji procesu kształcenia na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej oraz działalności artystycznej naukowej jest stale wzbogacana
i unowocześniana stosownie do potrzeb wynikających z założeń dydaktycznych oraz prowadzonych
projektów badawczych. Wyposażenie sal dydaktycznych najczęściej obejmuje: instrument (fortepian
lub pianino), projektor, ekran, sprzęt do odtwarzania muzyki; natomiast wyposażenie specjalistyczne
znajduje się w sali przeznaczonej do prowadzenia przedmiotów związanych z metodyką edukacji
muzycznej (m.in. zestawy boomwhackers: zestaw klasowy, zestaw basowy, zestaw chromatyczny
basowy; ukulele: sopranowe, koncertowe, tenorowe; instrumentarium Orffa: metalofony sopranowe
i altowe, metalofon basowy, ksylofony sopranowe i altowe, ksylofon basowy, zestawy dzwonków
diatonicznych i chromatycznych).
Spis wyposażenia wszystkich sal, w których prowadzone są zajęcia na ocenianym kierunku
w Załączniku nr 2.6.
Studenci ocenianego kierunku korzystają ̨ też z infrastruktury oraz wyposażenia instytucji poza Uczelnią
w ramach realizacji praktyk zawodowych. Wykaz instytucji został przedstawiony w Kryterium 2, str.
27-36
Obecnie na terenie całej Akademii Muzycznej istnieje powszechny dostęp do Internetu - Eduroam.
W ramach usługi EDUROAM pracownicy i studenci posiadają bezpieczny dostęp do sieci
bezprzewodowych. Usługa umożliwia także dostęp do sieci bezprzewodowych innych uczelni w kraju
i za granicą, funkcjonujących w usłudze Eduroam. Ponadto każdy student oraz pracownik uczelni ma
prawo do nieodpłatnego korzystania z MsOffice365. W skład pakietu wchodzą następujące moduły:
Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook. Do korzystania z tego pakietu jest wymagane
aktywne podłączenie do Internetu. Uczelnia posiada również platformę e-learningową – Moodle. Jej
zadaniem jest wspomaganie wykładowców i studentów w procesie dydaktycznym poprzez oferowanie
atrakcyjnych, nowoczesnych, interaktywnych materiałów dydaktycznych, dostępnych dla studentów
przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca. Większość zajęć prowadzonych z udziałem
platformy odbywa się w najpopularniejszym w dydaktyce akademickiej systemie „blended learning”,
łączącym tradycyjną dydaktykę z elementami kształcenia na odległość. System zdecydowanie poprawia
jakość i komfort pracy studentów, którzy mogą przyswajać treści kształcenia również w przypadku
niemożności uczestnictwa w zajęciach. Jest to szczególnie cenne z punktu widzenia specyfiki naszej
uczelni, w której uczestnictwo w projektach muzycznych i częste wyjazdy związane z koncertami,
konkursami i festiwalami stanowią integralny element kształcenia. Narzędzia te stały się niezwykle
pomocne w czasie pandemii Covid—19, gdy kształcenie na odległość stało się koniecznością. Wówczas
platformę oraz pakiet MsOffice365 wykorzystano do realizacji zaliczeń, egzaminów i sesji. Nad
prawidłowym przebiegiem zajęć i zaliczeń metodą online Władze Uczelni sprawują systematyczną
kontrolę.
W Akademii funkcjonuje również Elektroniczny Dziekanat, który umożliwia:
• Sprawdzanie planów zajęć i terminów zjazdów
• Podgląd ocen z bieżącego i poprzednich semestrów
• Monitorowanie wpłat czesnego i ewentualnego zadłużenia wraz z odsetkami (w trakcie
opracowywania)
• Sprawdzanie danych osobowych studenta
• Ułatwienie kontaktu z prowadzącym poprzez podanie jego planu zajęć, terminów konsultacji
i możliwości wysłania wiadomości e-mail.
Po zalogowaniu każdy student może przeglądać m.in. dane przebiegu studiów, oceny, świadczenia
studenckie, odpłatności.
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W nowej części budynku Akademii oraz Auli Nova funkcjonują windy, pozwalające osobom
niepełnosprawnym dotrzeć na wszystkie piętra uczelni. Do budynku akademii prowadzi podjazd
przystosowany do wózków inwalidzkich.
Dostępne zasoby biblioteczne i informacyjne
Informacja o zbiorach (dzięki systemowi HORIZON) zawarta jest w komputerowej bazie danych
i udostępniania w Internecie:
1. na stronie głównej Akademii Muzycznej www.amuz.poznan.pl – istnieje możliwość przeglądania
zbiorów on-line, sprawdzania kont czytelnika,
2. na stronie PFBN www.pfsl.poznan.pl - możliwość przeglądania zbiorów on-line,
3. na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej www.wbc.poznan.pl.
W komputerowej bazie danych biblioteki znajduje się obecnie 48.941 skatalogowanych pozycji (stan
na 26.11.2020), w tym 35.511 nut. Kolekcję ponad 10 000 książek wykorzystywanych podczas zajęć
oraz w trakcie indywidualnej pracy studentów, tworzą: literatura naukowa i dydaktyczna dotycząca
muzyki powszechnej, tj. teorii i historii muzyki, instrumentoznawstwa, krytyki i pedagogiki muzycznej
oraz encyklopedie, bibliografie osobowe, katalogi twórczości, słowniki, informatory i przewodniki
muzyczne, natomiast zbiór nagrań to 3.252 płyt CD.
Do 2014 roku Biblioteka zmodernizowała sprzęt dostępny dla użytkowników udostępniając
im narzędzia najnowszej generacji.
Usługi elektroniczne:
• katalog on-line,
• elektroniczne (e-mail) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
• zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych (spoza sieci instytucji).
Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych,
dydaktycznych i naukowych; pełni funkcje ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz uczelnianego
ośrodka informacji naukowej; jest ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ogólnokrajowej sieci
informacji naukowej. Posiada największy zbiór muzykaliów w Wielkopolsce liczący prawie
osiemdziesiąt cztery tysiące egzemplarzy, w tym nut prawie sześćdziesiąt pięć tysięcy. Stale
powiększana jest internetowa baza rekordów bibliotecznych w postaci:
1. katalogu online – w Bibliotece Głównej wykorzystywany jest system HORIZON, umożliwiający pełną
automatyzację prac związanych z gromadzeniem i katalogowaniem dokumentów, śledzeniem
wpływów wydawnictw ciągłych, wyszukiwaniem i udostępnianiem książek oraz nut (w bibliotece
działają moduły: gromadzenia, katalogowania, udostępniania zbiorów oraz katalog publiczny OPAC);
2. katalogów zbiorczych bibliotek polskich, Library of Congress Online Catalogs oraz obszernej
bibliografii piśmiennictwa muzycznego o zasięgu globalnym służąca środowisku badaczy muzyki:
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)
3. oprócz wymienionych ciągle dostępny jest katalog kartkowy.
Profil zbiorów biblioteki związany jest ze specyfiką uczelni. Na całokształt zbiorów składają się cztery
podstawowe grupy: druki muzyczne, druki zwarte, czasopisma oraz nagrania.
Kolekcję książek, wykorzystywanych podczas zajęć oraz w trakcie indywidualnej pracy studentów,
tworzą: literatura naukowa i dydaktyczna dotycząca muzyki powszechnej, tj. teorii i historii muzyki,
instrumentoznawstwa, krytyki i pedagogiki muzycznej oraz encyklopedie, bibliografie osobowe,
katalogi twórczości, słowniki, informatory i przewodniki muzyczne, natomiast zbiór nagrań to ponad
7000 płyt analogowych (w 2009 roku podjęte zostały próby cyfryzacji nagrań analogowych; prace nad
digitalizacją płyt są kontynuowane) oraz ponad 3 500 CD.
Przedstawione powyżej zbiory biblioteczne zawierają niemal w całości pozycje wskazane przez
pedagogów Wydziału w sylabusach dostępnych na stronie internetowej Uczelni.
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Monitorowanie i doskonalenie bazy dydaktyczno-artystycznej i systemu bibliotecznego
W skład uczelnianej komisji powołanej do monitorowania bazy dydaktycznej, artystycznej i naukowej
wchodzą prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych,
prorektor ds. studenckich i dydaktyki oraz kanclerz uczelni.
Wszyscy użytkownicy owej bazy a także korzystający z systemu biblioteczno-informacyjnego mogą,
w każdej chwili, złożyć na piśmie swoje uwagi dotyczące działania obu baz do prorektora
ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych. Jeśli sytuacja wymaga szybkiego
działania, np. w przypadku nagłej awarii instrumentarium, sprzętu dydaktycznego czy innego narzędzia
służącego nauczycielom akademickim i studentom, wówczas komisja w porozumieniu z rektorem
podejmuję decyzję o tym, w jaki sposób usunąć awarię, np. przez niezbędną naprawę, bądź kupno
nowego sprzętu.
Komisja raz w roku dokonuje czynnego przeglądu bazy artystycznej i dydaktycznej. Przegląd systemu
biblioteczno-informatycznego przeprowadza komisja powołana przez dyrektora biblioteki. Również raz
do roku prorektor ds. studenckich i dydaktyki zwraca się z prośbą o opinię na temat działania owych
baz do samorządu studenckiego. Wnioski z tych przeglądów oraz opinia samorządu studenckiego są
przekazywane do rektora uczelni.
Następnie kolegium rektorskie szeroko omawia uwagi wszystkich podmiotów, które złożyły swoje
wnioski dotyczące działania w wyżej wymienionych przestrzeniach. W wyniku dyskusji kolegium
rektorskie podejmuje działania mające na celu modernizację wspomnianych baz i dostosowanie ich do
aktualnych wymogów, bądź wykreowanie zupełnie nowej płaszczyzny działań dydaktycznoartystycznych, która np. staje się niezbędna w dzisiejszej rzeczywistości. Oczywiście te działania mają
ścisły związek z możliwościami finansowymi uczelni.
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Proces kształcenia nie może być oderwany od otaczającej uczelnię rzeczywistości. Współpraca
z otoczeniem odbywa się na dwóch płaszczyznach: pracowniczej i studenckiej. Wielu pracowników
Akademii Muzycznej w Poznaniu pracuje lub współpracuje z instytucjami artystycznymi miasta,
województwa wielkopolskiego a nawet poza jego granicami (Opole, Koszalin, Szczecin, Warszawa,
Bydgoszcz, Płock, Koszalin, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Gostyń): w szkołach muzycznych,
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
Politechnice Poznańskiej, w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w poznańskich kościołach,
w mediach, wydawnictwach, stowarzyszeniach, instytucjach – również o zasięgu ogólnopolskim
(np. Narodowe Forum Muzyki, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca), a nawet o zasięgu
międzynarodowym (Stowarzyszenie Wspólnota Polska). Działalność ta wpływa na twórczość
artystyczną i badawczą kadry pracującej na ocenianym kierunku. Widoczność działalności
pracowników poza uczelnią jest znakomitym przykładem i motywacją do działania dla studentów.
Pokazuje, że współczesny artysta, badacz nie może się zamykać w murach uczelni. Otwartość
pedagogów wyzwala w studentach chęć dorównania im. Stanowi dobry wzorzec. Praca artystów
i badaczy na ocenianym kierunku wzbogaca ich doświadczenie jako pedagogów, poszerza horyzonty,
co przekłada się na proces dydaktyczny oraz efekty twórcze i badawcze. Te ostatnie bardzo często
stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska.
Pracownicy związani z ocenianym kierunkiem edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej współpracują m. in. z: Wielkopolskim Kuratorem Oświaty - przy organizacji
Wielkopolskiego Konkursu Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; z Oddziałem Wielkopolskim
„Macierz” PZCHiO – przy organizacji Wielkopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych „Śpiewająca
Wielkopolska”; z Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki (realizacja w ramach festiwalu przez
pedagogów i studentów edukacji muzycznej warsztatów: „Wyobraźnia w muzyce” – 18.04.2016, „Gra
mała gitara” – 24.04.2017, „Terapeutyczna moc muzyki – fakt czy mit?” – 24.04.2017, „WyGraj Utwór”
– 23.04.2018, warsztaty „(Nie)zwykła orkiestra” z udziałem uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej
im. Św. Filipa Neri w Luboniu – 8.04.2019), z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM
w Poznaniu (warsztaty muzyczne „Merry Christmas dla każdego” przeprowadzone dla studentów tego
Wydziału). Pedagodzy i studenci edukacji muzycznej prowadzą szerokie działania edukacyjne
(koncerty, projekty, warsztaty), docierając do wielu środowisk (m. in. przedszkola, szkoły podstawowe,
szkoły z oddziałami specjalnymi, Szkoła Specjalna, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących,
Dom Dziecka, Szpital Kliniczny w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Dom Dziennego Pobytu,
studenci poznańskich wyższych uczelni, poznańscy seniorzy). Studenci edukacji muzycznej odbywają
praktyki zawodowe w szkołach podstawowych, w których przedmiot muzyka prowadzą pedagodzy
Katedry Edukacji Muzycznej, będący nauczycielami w tych szkołach (Szkoła Podstawowa Nr 65
w Poznaniu – dr Natalia Kłysz-Sokalska; Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Kobylnicy – mgr Magdalena Andrys), a także współpracująca z Katedrą mgr Grażyna Przepierska doświadczony nauczyciel dyplomowany (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Urszuli
Ledóchowskiej STO w Poznaniu. Na bazie tych szkół odbywają się licencjackie i magisterskie
lekcje egzaminacyjne.
Kolejnym przykładem współpracy pedagogów i studentów na rzecz środowiska może być
organizowany przez prof. AMP dr hab. Barbarę Dmochowską cykl niedzielnych koncertów „Rodzinne
Spotkania z Poezją i Muzyką”, dedykowany wielopokoleniowym rodzinom. W tych koncertach
występują studenci i zaproszeni goście, przybliżając słuchaczom tajniki gry na poszczególnych
instrumentach. Cykl ten jest estradą dla młodych artystów.
Pracownicy związani z ocenianym kierunkiem są dyrygentami m.in: Chóru Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Chóru Kameralnego „Musica Viva” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Chóru Kameralnego
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Dysonans w Poznaniu, Chóru Polihymnia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Chóru
Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, Sołackiego Chóru Kameralnego, Chóru Kameralnego Cappella
Musicae Antiquae Orientalis w Poznaniu aktywizując artystycznie środowiska spoza Akademii
Muzycznej i utrzymując więzi między wymienionymi instytucjami i Akademią .
Poznań jako „Stolica Polskiej Chóralistyki” dysponuje ogromną bazą chóralną. Dzięki nawiązanej
współpracy, studenci wygaszanej w specjalności dyrygentura chóralna, mają możliwość odbywać
praktyki chóralne w wyżej wspomnianych chórach pedagogów a ponadto:
•
•

•
•

•
•

w chórach jednorodnych: Chór Skowronki z Poznania, Chór Męski Arion,
w chórach parafialnych i scholach: Sołacki Chór Kameralny (Poznań, parafia św. J.M. Vianneya),
Chór Soli Deo (Poznań, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa) , Chór Parafii Farnej (Poznań,
Fara), Schola Lednicka (klasztor oo. Dominikanów w Poznaniu), Schola Akademicka
(duszpasterstwo św. Rocha w Poznaniu)
w chórach chłopięcych: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, Poznański Chór Chłopięcy,
Poznański Chór Katedralny,
Chórach szkół muzycznych: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego, Katedralna
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (Poznań, Ostrów Tumski 1), Poznańska
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 (Poznań, ul. Solna 12), Zespół Szkół Muzycznych
(Poznań, ul. Głogowska 90)
w Chórze Teatru Wielkiego w Poznaniu
w zespołach kameralnych: Affabre The Chamber Singers , Zepół Solistów Lumen Vocale, Zespół
Wokalny Minimus.

Monitorowania zakresu współpracy i jej oceny dokonuje się na podstawie corocznych indywidualnych
sprawozdań pracowników z działalności artystycznej i naukowej oraz analizy sprawozdań z działalności
katedr, w których ujęte są też dokonania studentów.
Kształcenie w specjalności muzyka kościelnego jest oparte o wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, oraz o „Normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła
katolickiego w Polsce”, przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski w 2009 r. Powyższe wytyczne
pozwalają na opracowanie sylwetki absolwenta oraz programu nauczania, jednak treści nauczania są
korygowane zgodnie z „potrzebami otoczenia”. Dzięki stałemu kontaktowi z parafiami miasta Poznania
oraz Archidiecezją Poznańską monitoruje się potrzeby oraz oczekiwania ze strony rządców parafii
(przyszłych pracodawców). Dlatego intensywna współpraca Katedry Muzyki Kościelnej z kościołami
poznańskimi owocuje wieloma projektami liturgiczno-artystycznymi (praktyki studentów, koncerty,
recitale dyplomowe) oraz dobrym przygotowaniem absolwentów specjalności muzyka kościelna do
przyszłej pracy.
Stałymi interesariuszami zewnętrzni są kościoły miasta Poznania: pw. Św. Marcina (ul. Św. Marcin 13),
pw. Świętej Rodziny (ul. Promienista 131), pw. św. Rocha (ul. Św. Rocha 10), pw. Objawienia Pańskiego
(ul. Miastkowska 128), pw. Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Dąbrówki 4), pw. św. Anny
(ul. Limanowskiego 13), pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana (ul. Kościelna 3), pw. Świętego
Krzyża (ul. Częstochowska 16), pw. Św. Wojciecha (Wzgórze św. Wojciecha 1), pw. Najświętszego
Zbawiciela w Poznaniu (ul. Fredry 11), pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu (ul. Grobla 1),
oo. Dominikanów (al. Niepodległości), pw. Bożego Ciała (ul. Strzelecka 40), pw. Św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty (os. Orła Białego 1), pw. Św. Jana Vianeya (ul. Podlaska 10), pw. Św. Stanisława Kostki
(ul. T. Rejtana 8), św. Karola Boromeusza (Osiedle pod Lipami 100). Z kolei poza Poznaniem, kościół:
pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. (ul. Ks. Jażdżewskiego 6), pw. Św. Stanisława Bp i M. w Buku
(ul. Mury 30), pw. Św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie (Pl. Powstańców Wielkopolskich 21),
pw. Wszystkich Świętych w Słupi (ul. Szkolna 4, 62-060 Stęszew).
Duża ilość kościołów daje możliwość doświadczenia różnych instrumentów organowych, różnych
przestrzeni akustycznych do wykonywania muzyki wokalnej, co prowadzi do zdobywania
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doświadczenia, które pogłębia umiejętności absolwenta oraz dobrze przygotowuje do miejsc i sytuacji,
które może napotkać w swojej karierze zawodowej.
Kościoły, z którymi współpracuje Katedra Muzyki Kościelnej daje szerokie możliwości doświadczania
różnych instrumentów oraz różnych przestrzeni akustycznych podczas różnego rodzaju wydarzeń.
Pierwszym i najważniejszym jest muzyczne uczestnictwo we Mszy św., podczas praktyk liturgicznomuzycznych oraz innych okazji, w których przygotowani studenci przede wszystkim akompaniują
śpiewom. Weryfikują swoje umiejętności muzycznego prowadzenia liturgii, improwizacji,
dostosowania wykonywanych form do czasu trwania poszczególnych części liturgii. Drugim rodzaje
stanowią cykliczne koncerty (przede wszystkim adwentowy i pasyjny), które przeprowadzane są także
w uczelnianej sali koncertowej. Wpisane w rok liturgiczny stawiają oczekiwania w doborze
odpowiedniego repertuaru z literatury organowej oraz wokalnej (gregoriańskiej, chóralnej, wokalnoinstrumentalnej) uwzględniając warunku miejsca wykonania (dyspozycję instrumentu oraz wielkość
miejsca dla zespołu wokalnego, ect.).
Permanentna relacja z pracodawcami (rządcami parafii) wpływa na koncepcję kształcenia przyszłych
muzyków kościelnych. Oferta poznańskich – i nie tylko – kościołów, z których „korzystają” studenci
daje dobrą przesłankę do weryfikacji planu kształcenia, który według możliwości jest adaptowany do
stawianych wymagań.
Najczęstszym sposobem monitorowania współpracy studentów specjalności muzyka kościelna
z interesariuszem zewnętrznym jest relacja na żywo po przebytym wydarzeniu. W rozmowach
z rządcami parafii (księżmi proboszczami) oraz samymi studentami są poruszane kwestie, które
nasuwają się z oceny wykonywanych czynności. Zarówno kwestie pozytywne jak i negatywne zostają
poruszone, co dalej znajduje przełożenie w procesie kształcenia podczas zajęć dydaktycznych.
Poruszane kwestie zostają niekiedy zostają opisane przez zainteresowanych w formie korespondencji.
Każdorazowe uczestnictwo w wydarzeniach na terenie uczelni, czy też na zewnątrz jest podejmowane
podczas zebrań różnych gremiów, np. pokoncertowe opinie słuchaczy. Systematycznie jednak
w ramach posiedzeń Katedry Muzyki Kościelnej przestawia się opinie i reminescencje wydarzeń
prowadzące do wskazówek, które mają ulepszyć funkcjonowanie, organizację czy uczelnianą
dydaktykę.
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na
kierunku
Misją uczelni oraz IEA jest kształcenie artystów-muzyków. Sztuka, a w szczególności sztuka muzyczna
jest uniwersalnym językiem funkcjonującym w szerokim kontekście międzynarodowym, w dialogu z
innymi kulturami, systemami kształcenia i konkretnymi postawami twórczymi. Dlatego współpraca
międzynarodowa jest jednym z kluczowych obszarów strategicznych uczelni. Dotyczy to również pracy
Instytutu, który wspiera i umożliwia wyjazdy zagraniczne pracownikom i studentom pierwszego oraz
drugiego stopnia studiów. W doborze instytucji partnerskich pod uwagę brany jest poziom artystyczny,
aby pracownicy i studenci uczelni mogli zdobyć możliwie najlepszą wiedzę, efekty i inspiracje.
Akademia Muzyczna im .I. J. Paderewskiego w Poznaniu, obecnie posiadająca kartę ECHE - Erasmus
Charter for Higher Education, realizuje współpracę międzynarodową w ramach umów
międzyinstutucjonalnych (lista partnerów https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/lista-uczelnipartnerskich-Erasmus.pdf). Nie są to umowy jedynie na papierze. Corocznie Uczelnia wysyła
i przyjmuje studentów i pracowników w ramach programów Erasmus+ oraz POWER. W specyficznej
dziedzinie sztuki, na polu której działamy - muzyki - mobilność międzynarodowa nabiera szczególnego
znaczenia. Szukając partnerów, Uczelnia kieruje się poziomem artystycznym krajów, by móc
zaoferować pracownikom i studentom inspiracje muzyczne w największym wymiarze. Obecnie
Akademia współpracuje z ponad 120 szkołami wyższymi z 28 krajów (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy,
Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa,
Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja,
Wielka Brytania, Włochy). Uczelnia daje możliwość mobilności Erasmus pracownikom oraz studentom
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów.
Każdego roku Akademia gości studentów wymiany w ramach programu Erasmus. W szeregach
społeczności akademickiej jest również grupa chińskich studentów, którzy kształcą się na studiach
w trybie stacjonarnym. Uczelnia dąży do zwiększenia liczby zagranicznych studentów europejskich
i spoza UE. Corocznie do Akademii zapraszanych jest wielu pedagogów z uczelni partnerskich w celu
prowadzenia zajęć lub/i w celach szkoleniowych. Porównanie metod nauczania, kultury muzycznej
i tradycji przynosi wymierne i pozytywne wyniki dla beneficjentów wymiany. Pracownicy akademiccy
i administracyjni mają możliwość mobilności, która jest elementem procesu oceny pracowników.
Akademia skupia się na poprawie jakości mobilności (treść indywidualnego nauczania / szkolenia
programu ma zasadnicze znaczenie w procesie selekcji) i stara się dać aplikującym atrakcyjny i szeroki
wachlarz instytucji partnerskich do wyboru.
Uczelnia w pełni uznaje osiągnięcia mobilnościowe studentów uzyskane zarówno w okresie studiów
jak i praktyk w instytucjach partnerskich. Wszystkie oceny i punkty ECTS, uzyskane za granicą, są
zaliczane do stopnia w naszej akademii, a osiągnięcia i staże są opisane w suplemencie do dyplomu.
Zestawienie – lista studentów wyjeżdzających w ramach Erasmus od roku akademickiego 2015/16
(semestr letni).
2015/16 - 1 osoba
Studia w ramach Erasmus
Krzysztof Bździel - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tallin (Estonia)
2016/17 - 1 osoba
Studia w ramach Erasmus
Dominika Derewecka - UDK Berlin (Niemcy)
2017/18 - 2 osoby
Studia w ramach Erasmus
Anna Maria Dzik - Conservatorio Superior de Música de Canarias Las Palmas (Hiszpania)
Praktyka w ramach Erasmus
Dominika Derewcka - Hebelschule, Loerrach (Niemcy)
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2018/19 - 1 osoba
Praktyka w ramach Erasmus
Adrian Hałaczkiewicz - Banda Musical de Pevidém (Portugalia)
2019/20 - 1 osoba
Studia w ramach Erasmus
Martyna Kozanecka - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tallin (Estonia)
Akademia daje studentom możliwość praktyk/staży absolwenckich za granicą. Nasze główne grupy
docelowe, to zagraniczne orkiestry symfoniczne i dęte, filharmonie, teatry, opery, chóry, agencje
artystyczne i inne instytucje kulturalne.
Działania mobilnościowe wymagają od studentów znajomości języków obcych. Studenci nasi
zobligowani są programem studiów do nauki języków angielskiego, niemieckiego lub włoskiego. Biorąc
udział w wymianie w ramach programu Erasmus+, studenci korzystają ze wsparcia językowego
na platformie OLS (Online Language Support).
Na ocenianym kierunku studiują również studenci z innych krajów. W okresie podlegającym ocenie byli
to obywatele: Białorusi, Ukrainy, Holandii, Mołdawii, Chin. Obecnie na kierunku studiują:
• I rok, I stopnia – 2 studentów z Chin na specjalności edukacja muzyczna;
• II rok, II stopnia – 1 student z Chin na specjalności dyrygentura chóralna.
Akademia Muzyczna im I.J.Paderewskiego w Poznaniu kładzie duży nacisk na umiędzynarodowienie,
jako że mobilność międzynarodowa rozwija artystycznie, kulturowo, językowo i społecznie. Wymiana
studentów i kadry realizowana jest głównie w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy dofinansowane
są z budżetu pozyskiwanego corocznie w ramach programu Erasmus+ a także z budżetu Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego realizacja pozwala na dofinansowanie wyjazdów
studentów w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych.
Studenci i pedagodzy kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej korzystają
z możliwości zdobywania doświadczeń poprzez współpracę z zagranicą. Obok oferty wyjazdowej
Erasmusa, Katedra Edukacji Muzycznej rozwija od lat projekt badawczy Nowoczesne metody edukacji
muzycznej, w realizacji którego znaczące miejsce zajmuje współpraca z zagranicą, finansowana
z środków na badania naukowe. Corocznie organizowana jest Międzynarodowa Konferencja z cyklu
„Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej”. W latach 2015-2020 odbyło się sześć edycji Konferencji.
Wzięło w nich udział, wygłaszając wykłady, referaty i przeprowadzając zajęcia warsztatowe,
14 pedagogów i 4 studentów z zagranicy: z Litwy (Wilno), Holandii, Hiszpanii (Barcelona, Kadyks),
Niemiec (Berlin, Monachium), Łotwy (Ryga), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Estonii (Tallin). Cennym
osiągnięciem Katedry Edukacji Muzycznej i Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej było
zrealizowanie dwóch wymian pedagogów i studentów: z Litewską Akademią Muzyki i Teatru w Wilnie
(udział 2 pedagogów i 2 studentek z Litwy w II Międzynarodowej Konferencji w Poznaniu – 2015), oraz
z Estońską Akademią Muzyki i Teatru w Tallinie (udział pedagoga i 2 studentek w VII Międzynarodowej
Konferencji w Poznaniu – 2020). Słuchaczami Konferencji, obok pedagogów i studentów Akademii
Muzycznej w Poznaniu, są akredytowani pedagodzy i studenci innych polskich akademii muzycznych,
szkół muzycznych oraz nauczyciele szkół ogólnokształcących i innych placówek oświatowych. Wynoszą
oni wymierne korzyści, poznając metody edukacji muzycznej, kulturę i tradycje muzyczne
prezentowane przez zagranicznych partnerów. W ramach realizacji programu badawczego
„Nowoczesne metody edukacji muzycznej” 4-osobowy zespól badawczy pedagogów i studentów
(członków SKNEM) w ciągu kilku lat badał warunki realizacji edukacji muzycznej w kilku krajach Europy.
4-8 października 2015 r. zespół przebywał w Berlinie (Niemcy), hospitując trzy ogólnokształcące szkoły
podstawowe; 18-22 listopada 2018 r. przebywał w Barcelonie (Hiszpania), zapoznając się z metodami
i warunkami pracy w hiszpańskiej szkole podstawowej; 26-30 czerwca 2019 r. przebywał w Londynie
(Wielka Brytania), badając warunki realizacji edukacji muzycznej w szkołach Londynu; 8-12 września
2019 r. przebywał w Tallinie (Estonia), zapoznając się z metodami pracy oraz sposobem wykorzystania
form aktywności muzycznej na zajęciach muzycznych w różnego typu szkołach Tallina. Rezultaty badań
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zostały ogłoszone na Międzynarodowej Konferencji i opublikowane w zeszytach naukowych
Katedry „Z problemów edukacji muzycznej”.
Działalność międzynarodowa pedagogów Katedry Muzyki Kościelnej (odczyty na Kongresach
Międzynarodowych, koncerty w zagranicznych ośrodkach) dają doświadczenie, które pozwala
oddziaływać światowym tendencjom kształcenia muzyka kościelnego na poznański ośrodek. Do tego
przyłączają się wyjazdy pedagogów w ramach programu Erasmus plus. Efektem tego jest większe
zwrócenie uwagi na obszary i zagadnienia śpiewu gregoriańskiego przeżywającego rozkwit
i zainteresowanie w Europie zachodniej, co skutkuje wprowadzaniem nowych treści do programu
nauczania studentów specjalności muzyka kościelna. Głębsze poznanie „początków europejskiej
muzyki” przekłada się na lepsze rozumienia rozwoju muzyki oraz form, które do XVIII w. w głównej
mierze dotyczą muzyki sakralnej.
W programie kształcenia muzyka kościelnej dużo treści (teoretyczno-praktycznych) zawartych jest
w przedmiotach związanych z chorałem gregoriańskim rozumianego w optyce najnowszych odkryć
semiologii gregoriańskiej. Dzięki stałym relacjom ze światowej sławy gregorianistami, dydaktyka
w poznańskim ośrodku stawia go jako prekursora w Polsce. Poprzez lektoraty języków obcych studenci
zdobywają umiejętności językowe, pozwalające na zwracanie uwagi na zagraniczną literaturę oraz
podejmowanie wyjazdów zagranicznych. Z racji kompetencji językowych ks. dr hab. Mariusz Białkowski
wyjeżdża do Włoch (Konserwatorium św. Cecylii w Rzymie). Najczęstszym oraz bardzo skutecznym
sposobem są prywatne kontakty z profesorami zagranicznych uczelni, którzy zapraszają na zajęcia lub
organizowane sympozja naukowe. Uczestnictwo w gremiach międzynarodowych również sprzyja
wyjazdom naukowym zagranicznym i prowadzeniu nawet regularnych kursów, warsztatów śpiewu
gregoriańskiego.
Do roku akademickiego 2018/2019, w strukturach Uczelni, Instytut Edukacji Artystycznej funkcjonował
jako Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. W ramach Wydziału
działała Katedra Dyrygentury Chóralnej oraz Koło Naukowe Dyrygentury Chóralnej, które były
organizatorem, lub współorganizatorem wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Zapraszane były
uznane osobistości świata dyrygentury chóralnej i odbywały się wykłady i zajęcia praktyczne dla
studentów.
• 26.03.2015 IX Ogólnopolski Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej, poświęcony renesansowej
muzyce chóralnej - wykładowca Peter Phillips
• 1-3.12.2016 VI Międzynarodowej Konferencji z cyklu Drogi Wspierania Muzyków i Zawodowej
Edukacji Muzycznej
• 24-25.03.2017 - X Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzyki Chóralnej – wykładowca
Sigvards Klava (Łotwa) Zajęcia praktyczne ze studentami
• Katedra jest inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja
Koszewskiego
• 4-5.04.2019 - XI Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzyki Chóralnej – wykładowca
Teodora Pavlovitch (Bułgaria)
• 11.04.2019 – Warsztaty – wybrane zagadnienia techniki dyrygowania według metod
kształcenia Vladimira Kutluyeva i Ilyi Musina – Yaroslav Shemet (Ukraina)
Instytut był inicjatorem i zapraszał zagraniczne zespoły chóralne do koncertów w murach Akademii:
• 16.05.2016 – Koncert Polskiego Chóru Kameralnego im. Juliusza Zarębskiego z Żytomierza na
Ukrainie
• 22.06.2016 – Koncert filipińskiego chóru - Philippine Madrigal Singers
Ponadto pedagodzy Instytutu jako dyrygenci chórów, uczestniczyli w międzynarodowych festiwalach
i konkursach chóralnych w Polsce i za granicą, z których przywozili nagrody. Studenci Instytutu, którzy
obowiązkowo praktykują w chórach pedagogów również mieli możliwość uczestniczenia
w międzynarodowych konkursach i festiwalach w kraju i za granicą.
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2016 – Chór Kameralny Dysonans z Poznania pod dyrekcją prof. dr hab. Magdaleny
Wdowickiej-Mackiewicz - I miejsce w kategorii muzyka barokowa, II miejsce w kategorii
muzyka renesansowa, V miejsce w konkursie o Grand Prix ORAZ nagrodę dla dyrygenta za
program o najwyższych walorach artystycznych na 14° Seghizzinregione Festival Gorizia
(Włochy)
2016 – Chór Akademii Techniczno – Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją dr. hab. Jana
Borowskiego prof. AM – Grand Prix, Nagroda Specjalna za najciekawszą interpretację utworu
o charakterze sakralnym, Nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta Festiwalu na XII
Międzynarodowym Festiwalu Chórów "Gaude Cantem" im. K. Fobera w Bielsku-Białej
2016 Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego pod dyrekcją
prof. dra hab. Przemysława Pałki Srebrny Dyplom 10th Rimini International Choral
Competition:
2017 – Chór Akademii Techniczno – Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją dr. hab. Jana
Borowskiego prof. AM – Grand Prix, Złote Pasmo w kategorii muzyka sakralna, Złote Pasmo
w Kategorii Chóry mieszane, Nagroda dla najlepszego dyrygenta na International Choir Festival
Bratysława (Słowacja)
2017 – Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” pod dyrekcją dr. hab. Pawła Łuczaka Srebrny Dyplom na III Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Józefa Świdra – Cieszyn
(Polska)
2017 - Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego pod dyrekcją prof.
dra hab. Przemysława Pałki, I miejsce w kategorii „duże chóry mieszane”, nagroda dla
najlepszego dyrygenta VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „Music & Sea”,
Paralia, Grecja.
2018 – Zespół Solistów pod dyr. dr Marianny Majchrzak - druga nagroda w kategorii
obowiązkowej dla zespołów kameralnych (pierwszej nie przyznano), nagroda specjalna za
najlepsze wykonanie utworu romantycznego ("Toast pour le nouvel an" Rossiniego), druga
nagroda w kategorii średniowieczna monodia liturgiczna, druga nagroda w kategorii
obowiązkowej: śpiew gregoriański na 66. Concorso Polifonico Internazionale Guidoneum
Festival w Arezzo (Włochy)
2018 - Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego pod dyrekcją
prof. dra hab. Przemysława Pałki ZŁOTY DYPLOM na IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
im. prof. J. Świdra – Cieszyn (Polska)
2019 – Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego pod dyrekcją
prof. dra hab. Przemysława Pałki Złoty Dyplom oraz I miejsce w kategorii chóry mieszane –
muzyka sakralna. Na XXXVIII Międzynarodowym Festiwalu muzyki chóralnej – „Chorus Inside
Croatia”
2019 – Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” pod dyrekcją dr. hab. Pawła Łuczaka,
Złoty Dyplom i II miejsce w kategorii muzyka sakralna, Złoty Dyplom i I miejsce w kategorii
muzyka katalońska, Złoty Dyplom i II miejsce w kategorii muzyka ludowa na
IX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów „Canco Mediterrania” w Lloret de Mar
w Hiszpanii

Na uwagę zasługuje działalność Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (kier.
art. prof. dr. hab. Marek Gandecki), składającego się również ze studentów Instytutu Edukacji
Artystycznej (byłego Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej). Chór
jest laureatem m.in:
• 2016 - GRAND PRIX Grieg International Choir Festival, ponadto I nagrody w kategorii muzyka
współczesna oraz II nagrody w kategorii muzyka sakralna w Bergen (Norwegia)
• 2017 - GRAND PRIX NA 52. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach
(Polska)
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2017 - GRAND PRIX jubileuszowej 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
"Cantate Domino" w Kownie (Litwa)

W 2018 Chór Kameralny był uczestnikiem Drezdeńskich Warsztatów Chóralnej Muzyki Współczesnej
CoroTopia, której zwieńczeniem był koncert Dresdner Kammerchor pod dyr. Hans-Christoph
Rademann i Chóru Kameralnego AM pod dyr. prof. dr. hab. Marka Gandeckiego w poznańskiej Auli
Nova.
Na uwagę zasługuje studencka działalność o charakterze międzynarodowym oraz sukcesy studentów
specjalności dyrygentura chóralna:
• 2016 - Student Bartłomiej Karwański z klasy dyrygentury prof. dra hab. Przemysława Pałki był
wśród dyrygentów przygotowujących chór na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie
• 2016 – Bartłomiej Karwański z klasy dyrygentury prof. dra hab. Przemysława Pałki przeszedł
do II ETAPU (najlepszej ósemki) Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej
W STRONĘ POLIFONII we Wrocławiu
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i
wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej korzystają z szeroko zakrojonego
systemu opieki, wspierania i motywowania do osiągania coraz lepszych efektów. Baza i infrastruktura
uczelni są stale dostępne dla studentów. Dobrze wyposażone w instrumenty oraz sprzęt audio i wideo
sale dydaktyczne i ćwiczeniowe, Biblioteka Główna, Laboratorium Odsłuchu, Studio Muzyki
Elektroakustycznej, Studio Muzyki Filmowej i Teatralnej, Wydawnictwo Akademii Muzycznej - to
najważniejsze zaplecze, stanowiące podstawę techniczną procesu kształcenia. Jest ono systematycznie
uzupełniane, aktualizowane i unowocześniane. Zbiory Biblioteki Głównej i Laboratorium Odsłuchu są
regularnie wzbogacane o kolejne, nowe pozycje nutowe, książkowe czy o CD, w tym o szereg pozycji
zgodnych z kierunkiem kształcenia (obszar edukacji muzycznej, pedagogiki muzyki).
Studenci są bardzo intensywnie wspierani w procesie kształcenia i w innej swojej działalności przez
władze dziekańskie, władze dyrektorskie, pedagogów oraz dział administracyjny. Pedagodzy prowadzą
dyżury i konsultacje oraz są praktycznie stale, także drogą mailową, dostępni dla studentów, służą
pomocą i radą w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz w organizacji wydarzeń. Problemy,
ewentualne skargi i wnioski są na bieżąco rozpatrywane przez władze Wydziału lub odpowiednie
komisje, które działają w Uczelni. Ogromną pomocą organizacyjną są także dla studentów Dział
Organizacji Nauki i Nauczania czy Dział Administracyjno-Gospodarczy, które pomagają we wszelkich
kwestiach formalnych i technicznych.
W Instytucie Edukacji Artystycznej działa Studenckie Koło Naukowe Edukacji Artystycznej. W przeciągu
ostatnich sześciu lat działalności Koła ilość członków była zmienna i wynosiła od 4 do 17 członków.
W roku akademickim 2020/2021 Koło liczy 17 członków, w tym 2 członków honorowych. Opiekunami
Koła są prof. dr hab. Leon Zaborowski i dr Natalia Kłysz-Sokalska. W Zarządzie Koła w tym roku
zasiadają: przewodnicząca – lic. Antonina Pedrycz, zastępca przewodniczącej – Weronika Ratajczyk,
sekretarz – lic. Anna Kluczyńska. Zebrania i ważne wydarzenia, zgodnie ze statutem Koła,
są protokołowane i opisywane w formie sprawozdań.
Zakres działalności Koła jest bardzo szeroki, a ilość organizowanych przez członków wydarzeń jest
niezwykle bogata i różnorodna. Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć Międzyuczelnianą
Konferencję Studencką Edukacji Muzycznej (I edycja – 2020), w której uczestniczyli przedstawiciele
studentów z innych uczelni z Polski i z zagranicy (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Muzyczna
im. S. Moniuszki w Gdańsku, Estonian Academy of Music and Theatre in Tallinn). Konferencja została
podzielona na trzy części: część wykładową, podczas której zaprezentowano działalność naukową
i artystyczną studentów edukacji muzycznej i rytmiki z polskich i zagranicznych uczelni muzycznych;
część artystyczną, podczas której studenci Instytutu Edukacji Artystycznej wraz z uczniami Szkoły
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy wystąpili w spektaklu Vivat Akademia!
(podczas części artystycznej wystąpiły także przedstawicielki Teatru Rytmu Katalog działającego
w ramach Koła Naukowego Rytmiki Akademii Muzycznej w Katowicach); część warsztatową,
przygotowaną przez Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
oraz studentki z Estonian Academy of Music and Theatre. skierowaną do uczestników konferencji.
Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy i umiejętności z obszaru edukacji muzycznej w zakresie
wykorzystania muzyki ludowej.
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej uczestniczą w realizacji projektu
badawczego „Nowoczesne metody edukacji muzycznej” prowadzonego przez Katedrę Edukacji
Muzycznej. W ramach tego punktu studenci corocznie przeprowadzają badania naukowe w zakresie
edukacji muzycznej, których wyniki prezentują podczas Międzynarodowej Konferencji z cyklu
„Nowoczesne metody edukacji muzycznej” oraz w kolejnych wydaniach publikacji przygotowywanej
przez Katedrę EM: „Z problemów edukacji muzycznej” (wybrane tematy badań: Wykorzystanie
terapeutycznych właściwości muzyki w edukacji wczesnoszkolnej; Zajęcia umuzykalniające według
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teorii Edwina Eliasa Gordona w opinii rodziców lub opiekunów dzieci; Zastosowanie Boomwhackers
w edukacji muzycznej). Opiekę naukową i merytoryczną nad badaniami od 2017 roku prowadzi
opiekun Koła dr Natalia Kłysz-Sokalska. Obok działań badawczych, studenci uczestniczyli także
w wyjazdach studyjnych, realizowanych w ramach tego samego projektu badawczego
(2018: Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Centre de Recursos Pedagogics de Sant
Adria da Besos, Barcelona; 2019: Bourne Primary School, Saint Paul’s Cathedral School, Westminster
Cathedral Choir School, Guilhall School of Music and Drama, Londyn; 2019: Estonian Academy of Music
and Theatre, Gustaw Adolf Gymnasium, Tallinn Kindergarten Sipsik, Tallin). Rezultatem obserwacji
zajęć prowadzonych w placówkach były warsztaty metodyczne Studenci-studentom, podczas których
uczestniczki wyjazdów prezentowały innym studentom poznane metody, techniki i formy pracy.
Wśród innych ważnych cyklicznych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Koło
należy wymienić Konkurs „Potwórz”, którego celem jest wspieranie aktywności twórczej studentów
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz wzbogacanie dziecięcej literatury
muzycznej o nowe utwory, adekwatne do poziomu nauczania w szkołach podstawowych o profilu
ogólnokształcącym. Do tej pory odbyło się 7 edycji Konkursu, czego efektem są zbiorki piosenek dla
dzieci „Pośpiewaj” oraz płyta „Pośpiewaj! Piosenki dla dzieci”.
Koło organizuje i prowadzi szereg warsztatów muzycznych skierowanych do dzieci, młodzieży
i seniorów. Warsztaty te są prowadzone na terenie Akademii Muzycznej w Poznaniu lub w placówkach
współpracujących. Wśród najważniejszych tego typu akcji należy wymienić: „Uczeń w Akademii” (2015:
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
nr 3 w Poznaniu; 2016: Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu),
„Muzyczny rok – cztery pory roku w aktywnościach muzycznych” (2017: Szkoła Podstawowa nr 65
w Poznaniu), „Radosny patriotyzm” (2018: Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu), „Muzyczne
inspiracje z bajek Disney’a” (2019: Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu), „Gospel w Betlejen” ( 2019:
VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu), „Nad Betlejem w ciemną noc” ( 2019: Przedszkole nr 174
w Poznaniu), „Muzyczne Merry Christmas dla każdego” (2019: „Volontario” UAM w Poznaniu),
„Muzoświęta” (2019: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy), projekt
edukacyjny „W świecie bum-bum rurek” (2020: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Poznaniu).
Ponadto, członkowie uczestniczą w akcjach wspólnego śpiewania, np. projekt „Pieśń patriotyczna –
wspólny śpiew w Akademii (2017), kolędowanie na spotkaniu opłatkowym Klubu Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Poznaniu (2017, 2018, 2019). Studenci zrzeszeni w Kole uczestniczą także w Poznańskim
Festiwalu Nauki i Sztuki. Ze względu na pandemię COVID-19 wiele działań Koła przeniosło się do
Internetu. Najważniejsze projekty zaplanowane na ten rok akademicki to: „ŚpiewaMY w sieci”, „Środa
Muzycznego Belfra”. Koło wyraziło również chęć nawiązania współpracy z innymi studenckimi
organizacjami działającymi w Uczelni, jak i poza nią.
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej uczestniczy w organizacji wydarzeń Katedry Edukacji
Muzycznej, tj. Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”,
Wielkopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Wielkopolska”.
Wydarzenia organizowane i realizowane przez SKNEM są systematycznie publikowane na prowadzonej
przez Koło stronie na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/StudenckieKo%C5%82o-Naukowe-Edukacji-Muzycznej-727466074287833/
Od 2017 roku działa także Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Dyrygentury Chóralnej przy Katedrze
Dyrygentury Chóralnej. Opiekunem Koła jest dr hab. Marianna Majchrzak. Wśród działań
podejmowanych przez członków Koła można wymienić: organizację warsztatów dot. zagadnień
prawidłowej emisji głosu lub technik dyrygenckich (wykład i warsztaty z emisji głosu pt. „Głos nie do
zdarcia!”; warsztaty pt. „Gadaj zdrów! Czyli jak mówić wyraźnie i bez wysiłku”; warsztaty pt. „Wybrane
zagadnienia techniki dyrygowania według metod kształcenia Vladimira Kutluyeva i Ilyi Musina na
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podstawie Requiem d-moll KV 626 W. A. Mozarta”). Koło organizuje także cykliczne wydarzenia
artystyczne, wśród których najważniejszym są koncerty „Studenci i ich chóry”.
Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są na bieżąco informowani
o możliwości czynnego udziału w koncertach, konkursach, konferencjach naukowych i metodycznych,
warsztatach, spotkaniach z artystami, naukowcami i pedagogami z kraju i za granicy (strona
internetowa Uczelni, strona Katedry Edukacji Muzycznej na portalu społecznościowym Facebook,
strona Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej na portalu społecznościowym Facebook,
plakaty umieszczane na terenie Uczelni). Obok wydarzeń organizowanych w salach Akademii
Muzycznej studenci uczestniczą w działaniach skierowanych do środowiska miasta Poznania
i Wielkopolski (współpraca ze szkołami i placówkami edukacyjnymi, przedszkolami, ośrodkami kultury,
domami dziecka, klubami seniora, Klubem Kawalerów Orderu Uśmiechu, Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu), w projektach realizowanych w innych ośrodkach w Polsce i za granicą (Barcelona, Londyn
i Tallin). Istotnym elementem jest także współpraca z innymi uczelniami wyższymi, wśród których
należy wymienić Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario” działające przy UAM w Poznaniu. Bez wątpienia taka
szeroka działalność studentów przy wsparciu pedagogów, w istotny sposób przygotowuje młodych
artystów i naukowców do wejścia w zawodowy etap życia i na rynek pracy. Studenci nabywają w ten
sposób profesjonalnych, praktycznych umiejętności, doskonalą swoją wiedzę, poznają różne aspekty
pracy w zawodzie.
Bardzo istotnym i rozwiniętym elementem kształcenia jest współpraca i wymiana zagraniczna.
Studenci wyjeżdżają za granicę przede wszystkich w ramach programu Erasmus+. Kompleksową pomoc
w tym programie zapewnia Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, a wszystkie informacje są
zamieszczone na stronie internetowej Akademii Muzycznej. Oferta edukacyjna kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest także uzupełniana przez wizyty zagranicznych
wykładowców. Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej” to
najważniejsze wydarzenie Instytutu regularnie goszczące wykładowców zagranicznych. Konferencja ta
daje studentom możliwość zapoznania się z metodami, technikami i formami pracy pedagogów muzyki
z Polski i Europy, co wpływa korzystnie na podniesienie kompetencji studentów w zakresie nauczania
muzyki. Obok walorów edukacyjnych studenci mają wówczas możliwość praktycznej nauki języka
obcego, co także znakomicie uzupełnia przygotowanie do rozpoczęcia pracy zawodowej.
Uczelnia wspiera studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy, jak i kontynuowaniu edukacji.
Wielu absolwentów studiów I stopnia decyduje się na kontynuowanie edukacji na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w oferowanych specjalnościach. Ponadto, absolwenci studiów
II stopnia również decydują się na podjęcie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej w zakresie innej specjalności, niż ukończona. Edukacja ustawiczna absolwentów odbywa się
także w formie udziału w konferencjach, seminariach, warsztatach organizowanych przez Instytut
Edukacji Artystycznej, co jest niezbędnym elementem dokształcania w zawodzie muzyka i nauczyciela
muzyki.
Uczelnia zapewnia także pomoc materialną dla studentów w postaci stypendiów socjalnych,
specjalnych stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów Rektora dla najlepszych studentów
oraz umożliwia ubieganie się o stypendium Ministra. Wszystkie informacje są szczegółowo opisane
w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów i dostępne na stronie internetowej
uczelni.
System wspierania i motywowania studentów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej działa przede wszystkim w oparciu o bezpośredni kontakt władz Wydziału, Instytutu
i pedagogów ze studentami. Obok dyżurów dziekana, dyrektora, zastępcy dyrektora, kierowników
Katedr, kierownika praktyk studenckich i wszystkich pedagogów, studenci mają zawsze możliwość
bezpośredniej rozmowy z nauczycielami akademickimi, którzy na bieżąco oraz, jeśli to konieczne,
w dłuższej perspektywie pomagają studentom w rozwiązywaniu doraźnych kwestii oraz motywują do
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dalszej, lepszej pracy, indywidualnego rozwoju i do działań organizacyjnych. Bogata oferta edukacyjna
i artystyczna kierunku oraz szerokie możliwości prezentacji własnych dokonań naukowych czy
artystycznych studentów to z pewnością najistotniejsze elementy, które działają motywująco.
Ponadto, w procesie kształcenia studentów stosuje się indywidualizację kontaktów między
pedagogami a studentami, co wpływa korzystnie na uważne i wnikliwe traktowanie każdego
zagadnienia. Proces kształcenia jest stale monitorowany przez Wydziałową Komisję ds. Jakości
Kształcenia, która analizuje rozmaite aspekty procesu dydaktycznego i stale współpracują z władzami
Wydziału i Instytutu.
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
Władze Uczelni, Wydziału i Instytutu Edukacji Artystycznej zapewniają publiczny dostęp do informacji
dotyczących zasad funkcjonowania Akademii, jednostek dydaktycznych, rekrutacji oraz możliwości
weryfikowania osiąganych efektów uczenia się. Publiczny dostęp do informacji zapewnia strona
internetowa Akademii Muzycznej http://amuz.edu.pl, na której znajdują się wszelkie dokumenty
dotyczące funkcjonowania Uczelni, takie jak: uczelniane akty prawne (m.in. Statut, Regulamin studiów,
uchwały Senatu), regulaminy: Indywidualnej organizacji studiów, potwierdzania efektów uczenia się.
Na stronie www. znajduje się także: Charakterystyka Instytutu, Uczelniany System Jakości Kształcenia
oraz dokumenty dotyczące planu studiów, siatki godzin, listy przedmiotów fakultatywnych
oferowanych przez Instytut i Uczelnię. Ponadto programy studiów I i II stopnia, informacje o kursach,
stypendiach, szkoleniach i inne. Informacje dotyczące wszelkich wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez Uczelnię, w tym przez Instytut Edukacji Artystycznej, są regularnie publikowane
również na profilu facebookowym uczelni: https://www.facebook.com/Akademia-Muzyczna-imIgnacego-Jana-Paderewskiego-w-Poznaniu. Ww. informacje dostępne są również na profilu facebook
Katedry Edukacji Muzycznej https://www.facebook.com/Katedra-Edukacji-Muzycznej-AkademiiMuzycznej-w-Poznaniu. Do końca roku akademickiego 2018/2019, w struktury wcześniejszego
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej wchodziła Katedra
Chóralistyki, której działalność artystyczna i dydaktyczna była także przedstawiana na profilu facebook
Katedry:
https://www.facebook.com/Katedra-Dyrygentury-Chóralnej-Akademii-Muzycznej-wPoznaniu. Na facebooku istnieje także profil Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej https://www.facebook.com/Studenckie-Koło--Naukowe-Edukacji-Muzycznej, na którym studenci
zamieszczają informacje o własnej działalności artystycznej i realizowanych projektach naukowoartystycznych.
Wszystkie wspomniane powyżej dokumenty dostępne są również w formie papierowej
w sekretariatach Instytutów i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni. Studenci i pedagodzy
Instytutu Edukacji Artystycznej są na bieżąco informowani o wszystkich istotnych kwestiach
dotyczących organizacji procesu dydaktycznego poprzez tzw. Elektroniczny Dziekanat. Studenci,
logując się na swoje konta, mają wgląd w zdobyte oceny, dokonują wyborów przedmiotów
fakultatywnych, prowadzą wymianę korespondencji z Działem Nauczania.
Zasady rekrutacji (regulamin rekrutacji, instrukcja dodawania dokumentów i – wyjątkowo, w dobie
pandemii - pliki wideo, warunki i tryb rekrutacji) dostępne są na stronie internetowej uczelni
w zakładce http://amuz.edu.pl/dla-kandydata, jak również w formie drukowanej.
Studenci otrzymują niezbędne informacje na każdym etapie studiów – bezpośrednio na spotkaniach,
takich jak immatrykulacja, zebrania z opiekunami lat oraz poprzez ogłoszenia umieszczane w gablotach
i na tablicach w budynku uczelni i przed dziekanatem. Wzory druków do wypełnienia dla studentów są
dostępne na stronie internetowej uczelni w zakładce Pliki do pobrania oraz w gablocie przed Działem
Nauczania.
Instytut co roku organizuje Drzwi Otwarte, podczas których osoby zainteresowane studiami
na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą zapoznać się z zasadami
i wymaganiami egzaminów wstępnych. Poprzez kontakt z pedagogami przedmiotów kierunkowych
w formie konsultacji kandydaci mogą sprawdzić swoje predyspozycje i umiejętności w kontekście
przyszłych studiów w Instytucie (dotyczy m.in. dyrygowania, emisji głosu, gry na fortepianie, gry na
organach, kształcenia słuchu, czytania nut głosem) przez dwa dni zainteresowani mogą również
uczestniczyć jako wolni słuchacze w wybranych zajęciach teoretycznych i praktycznych (metodyki
edukacji muzycznej, metod nauczania muzyki, a także mogą uczestniczyć w próbach zespołów
chóralnych funkcjonujących w ramach Instytutu i Uczelni). Wszystkie informacje udostępniane są
również w formie drukowanych afiszy, folderów oraz przekazywane droga mailową do szkół i instytucji
kulturalnych w całej Polsce.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Do roku akademickiego 2018/2019 projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd
programu kształcenia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej było
ściśle powiązane z działającym wówczas w Akademii Muzycznej Uczelnianym Systemem Jakości
Kształcenia (USJKAM), który powołany został Zarządzeniem nr 12/2012 Rektora Akademii Muzycznej
w Poznaniu z dn. 14 września 2012 roku. Dokładny zakres działań określa Regulamin USJKAM,
a wszystkie sprawy związane z monitorowaniem i doskonaleniem tego systemu dostępne są publicznie
na stronie http://amuz.edu.pl/uczelniany-system-jakosci-ksztalcenia/.
Po zmianie struktury Uczelni, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki
i Edukacji Artystycznej za monitorowanie kształcenia odpowiada Wydziałowa Komisja ds. Jakości
Kształcenia. Skład Komisji tworzą: dziekan, dyrektorzy instytutów oraz przedstawiciele studentów.
Uczelniany System Jakości Kształcenia Akademii Muzycznej w Poznaniu (USJK AM) stworzony został
w celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia warunkującego świadome współtworzenie
procesu dydaktyczno-naukowego oraz artystycznego wszystkich członków społeczności akademickiej
uczelni. Nierozerwalnie związany jest z autonomią, tradycją, dobrymi praktykami i doświadczeniami
wypracowanymi w 100-letniej działalności Akademii Muzycznej w Poznaniu. Głównym założeniem jest
przeświadczenie, że wysoką jakość kształcenia determinuje: ocena własna jednostek organizacyjnych
oraz poszczególnych pracowników, dialog i współpraca społeczności akademickiej, wspieranie
i upowszechnianie najlepszych rozwiązań, rekomendowanie działań i rozwiązań systemowych
mających znaczenie dla jakości kształcenia. Integralną część USJK AM stanowi system badań
ankietowych, prowadzonych regularnie wśród społeczności akademickiej i absolwentów Akademii
Muzycznej w Poznaniu, zatwierdzony przez Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zasady
przeprowadzania ankietyzacji zamieszczone są na stronie USJKAM: https://amuz.edu.pl/regulaminy-idokumenty-uczelnianego-systemu-jakosci-ksztalcenia-akademii-muzycznej-w-poznaniu/.
W roku akademickim 2016/2017 ankietyzacja przeprowadzana była drogą elektroniczną w systemie
HMS w ramach Elektronicznego Dziekanatu. W związku z bardzo małym zainteresowaniem taką formą
ankietyzacji, decyzją ówczesnego Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia powrócono do
ankietyzacji „papierowej”.
W celu uzyskania pełnego spektrum zagadnień związanych z programami, efektami uczenia się oraz
sposobem ich monitorowania i doskonalenia, w uczelni, oprócz ustawowo obowiązującej Okresowej
oceny nauczyciela akademickiego, prowadzona jest raz w semestrze ankietyzacja wśród studentów,
oraz, co stanowi nowość, wśród pedagogów i pracowników uczelni. Takie podejście wynika
z przeświadczenia, że uczelnia stanowi „żywy organizm”, w którym dla uzyskania wysokiego poziomu
kształcenia istotne jest wzajemne współgranie wszystkich elementów strukturalnych, jak i całej
społeczności akademickiej.
Absolwenci kierunku współuczestniczą w rozwoju życia muzycznego miasta i regionu, prowadzą szereg
działań artystycznych i edukacyjnych. Często utrzymują bliskie więzi z pedagogami, którzy mają okazję
zweryfikować ich samodzielną pracę, m.in. poprzez udział w jury różnorodnych konkursów
i przesłuchań chóralnych, lub podczas konferencji.
Absolwenci nierzadko zatrudniani są także w charakterze współpracowników lub pracowników
Wydziału (w tym również Instytutu), uzyskując wtórną możliwość wpływu na kształt programu
i przebiegu studiów przez możliwość skierowania wniosku do Dyrektora lub Dziekana. Powstający
w ten sposób obieg pozwala utrzymać samoaktualizującą się strukturę, dającą gwarancję stałego
podnoszenia poziomu kształcenia na kierunku.
Głównym celem monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia jest kompatybilność nauczania
i badań naukowych z realizacją działań artystycznych, kształtowanie przyszłych elit w zakresie kultury
muzycznej, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Akademii Muzycznej w odniesieniu
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do innych uczelni polskich i zagranicznych oraz dbanie o wypełnienie misji i strategii jej rozwoju.
Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia realizują swoje działania mając na uwadze misję i strategię
rozwoju wydziałów i innych jednostek organizacyjnych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.
Do głównych zadań tych komisji składających się z pracowników, jak i studentów należy:
• okresowy przegląd programów nauczania i ich efektów,
• przegląd zasad oceniania studentów i zasad zapewniania jakości kadry dydaktycznej,
• przegląd i podnoszenie jakości zasobów naukowych i artystycznych,
• analiza zasad wsparcia dla studentów,
• gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji na temat jakości kształcenia.
Wszystkie powyższe zadania realizowane są minimum jeden raz w roku akademickim, a informacje
(oprócz wspomnianych powyżej ankietyzacji) zbierane są na bieżąco m.in. w wyniku wymiany
doświadczeń i sugestii płynących z zebrań katedr i zakładów oraz organizacji studenckich działających
w jednostce i w uczelni.
Poszczególne zespoły opracowują wnioski i sugerują Dziekanowi zmiany dotyczące m.in. planów zajęć
czy siatki godzin oraz nadzorują i aktualizują programy nauczania (sylabusy). Ciągłemu procesowi
aktualizacji podlegają również metody i zasady weryfikacji realizowanych efektów uczenia się.
Propozycje dotyczące całej społeczności akademickiej i sugestie wprowadzenia dobrych praktyk
obowiązujących w całej uczelni, Wydziałowe Komisje składają na ręce rektora w corocznych
sprawozdaniach z monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostkach.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na programy kształcenia, jak i jego efekty ma udział
interesariuszy zewnętrznych – omówiony w Kryterium 6., str. 52.
W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi programów studiów w roku akademickim
2020/2021 odbyły się spotkania w celu przygotowania Programu Studiów w oparciu o rozporządzenia
MNiSW: Rozporządzenie z 27 września 2018 w sprawie studiów – poz. 1861 i Rozporządzenie
z 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji– poz. 2218 oraz Projekt Rozporządzenia dotyczącego
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych. Korekta
programów studiów obejmowała określenie efektów uczenia się dla 6 i 7 poziomu PRK, korektę
sylabusów, skonstruowanie informacji ogólnych o programie, zmodyfikowanie harmonogramu
realizacji programu. Przeprowadzono również rewizję oszacowania punktacji ECTS w ramach poprawy
jakości kształcenia.
Tworzenie programów kształcenia oraz ich pilotowanie jest domeną poszczególnych Katedr
z naciskiem na wszelkie aspekty dotyczące harmonogramów studiów, treści programowych, efektów
uczenia się oraz metod ich weryfikacji. Nieustannie prowadzony jest proces modyfikacji programów
kształcenia, mający na celu podwyższenie jakości kształcenia. Kontrola celowości zakładanych efektów
jest realizowana na bieżąco, a program kształcenia jest dostosowywany do zmieniających się przepisów
prawnych MNiSW oraz MKiDN. W roku akademickim 2019/2020 Programy studiów zostały
dostosowane do zmian wynikających z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dn. 27 września 2018 r. oraz Rozporządzenie MNiSW z dn.
25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela.
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Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów
POZYTYWNE

NEGATYWNE

Mocne strony
• wysoki poziom kształcenia studentów
(możliwość realizacji autorskich projektów
w ramach działalności kół naukowych
i przedmiotu fakultatywnego Projekty
twórcze w edukacji muzycznej);
• bogata działalność artystyczna i naukowa
prowadzona z udziałem studentów;
• rozbudowana i starannie dobrana oferta
miejsc odbywania praktyk zawodowych;
• różnorodna oferta zajęć fakultatywnych;
• młoda kadra naukowo-dydaktyczna - wysoki
stopień zatrudnienia absolwentów kierunku.
Szanse
• nieustannie rozwijanie współpracy
artystyczno-naukowej z innymi uczelniami,
ze środowiskiem oświatowym oraz
z instytucjami kultury w kraju i zagranicą,
• wprowadzanie nowoczesnych technologii
w zakresie prowadzenia zajęć, transmisji
wydarzeń artystycznych oraz projektowania
narzędzi i działań edukacyjno-kulturalnych;
• uruchomienie Szkoły Doktorskiej – możliwość
rekrutacji na specjalności prowadzone na
ocenianym kierunku;
• wzrost liczby niepublicznych szkół
muzycznych – nowe miejsca pracy
dla absolwentów;
• pozyskanie przez Uczelnię nowego budynku –
nowa przestrzeń do działań artystycznych
i edukacyjnych.

Słabe strony
• trudności wynikające ze zmian ustawy
i struktury Uczelni – konieczność stworzenia
nowych form współpracy wewnątrz uczelni;
• brak samodzielnej kadry naukowej
w obszarze edukacji muzycznej;
• brak oferty kształcenia podyplomowego
lub kursów podnoszących kwalifikacje.

Zagrożenia
• niekorzystny algorytm w zakresie
finansowania uczelni artystycznych
• deprecjonowanie muzyki w szkolnictwie
ogólnokształcącym – mała ilość godzin,
niewykwalifikowana kadra na wczesnych
etapach edukacji;
• niski prestiż zawodu nauczyciela,
a w konsekwencji brak zainteresowania
do kształcenia w tym zawodzie;
• brak spójności przepisów określonych
rozporządzeniem MNiSW i dotyczących
uprawnień absolwentów kierunku,
a kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
szkół artystycznych określonych przez MKiDN.

(Pieczęć uczelni)

…………………………………………………

…………………………………………

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

…………………..……., dnia ………………….
(miejscowość)
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku
Poziom studiów

Rok
studiów

I

I stopnia

II

III

I
II stopnia
II
Razem:

Studia stacjonarne
Dane sprzed 3 lat
(2017/2018)

Bieżący rok akademicki
(2020/2021)

21

21

DCH 5
EM 11
MK 5

EM 14+2
MK 5

10

9

17

12

DCH 6
EM 7
MK 4

DCH 6
EM 6

21

12

DOD 5
DCH 9
EM 4
MK 3

EM 10
MK 2

19

6

88

60

DCH 2
EM 7
MK 1

DOD 6
DCH 9
EM 4

DCH 1
EM 7
MK 1

DCH 1
EM 5

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok
przeprowadzenia oceny
Studia stacjonarne
Poziom studiów

I stopnia

Rok
ukończenia

Liczba studentów, którzy
rozpoczęli cykl
kształcenia kończący się
w danym roku

Liczba absolwentów
w danym roku

2018

20 (2015/16)

13 (2017/18)

2019

17 (2016/17)

13 (2018/19)

2020

21 (2017/18)

18 (2019/20)

DCH 6
EM 7
MK 7

DCH 5
EM 10
MK 2
DCH 5
EM 11
MK 5

DCH 5
EM 6
MK 2
DCH 3
EM 8
MK 2
DCH 6
EM 9
MK 3
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2018

22 (2016/17)

18 (2017/18)

DOD 6
DCH 9
EM 6
MK 1

DOD 5
DCH 9
EM 4

2019

21 (2017/18)

13 (2018/19)

2020

16 (2018/19)

15 (2019/20)

117

100

II stopnia

Razem:

DOD 5
DCH 9
EM 4
MK 3
DOD 2
DCH 6
EM 5
MK 3

DOD 3
DCH 8
EM 1
MK 1
DOD 2
DCH 5
EM 5
MK 3

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27 września 2018 r. w sprawie
studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I stopnia
(I rok – rozpoczęcie 2020/21; II rok – rok rozpoczęcia 2019/20)
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
6/180
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

EM: 2060*
MK: 1940*

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 180
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
EM: 102
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
MK: 113
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku EM: 21
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin MK: 10
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

54

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym EM: 6
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
MK: 2
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach EM: 150
przewiduje praktyki)
MK: 60
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
60
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
* liczba godzin nie uwzględnia przedmiotów fakultatywnych
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Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I stopnia (III rok – rozpoczęcie 2018/19)
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
6/180
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

DCH: 1915*
EM: 1910*

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 180
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub DCH: 107
EM: 95
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku DCH: 7
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin EM: 19
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

54

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym DCH: 6
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
EM: 7
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach DCH: 170
przewiduje praktyki)
EM: 150
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
30
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
* liczba godzin nie uwzględnia przedmiotów fakultatywnych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia II stopnia (I rok – rozpoczęcie 2020/21)
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
4/120
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

EM: 1078*
MK: 1258*

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 120
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
EM: 67
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
MK: 76
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku EM: 12
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin MK: 6
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

36

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym EM: 4
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
MK: 2
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach EM: 75
przewiduje praktyki)
MK: 30
* liczba godzin nie uwzględnia przedmiotów fakultatywnych
Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Studia I stopnia, specjalność: edukacja muzyczna
(I rok - rok rozpoczęcia 2020/21; II rok- rok rozpoczęcia 2019/20)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Dyrygowanie

wykład

90

13

Czytanie partytur

ćwiczenia

60

4

Fortepian

wykład/ćwiczenia

60

8

Nauka akompaniamentu z czytaniem
nut a’vista

ćwiczenia

30

2

Podstawy improwizacji fortepianowej

wykład/ćwiczenia

15

1

Instrumentacja

ćwiczenia

15

1

Emisja głosu z dykcją

ćwiczenia

60

5

Metodyka edukacji muzycznej

wykład

60

5

Ćwiczenia z metodyki edukacji
muzycznej

ćwiczenia

30

2

Zajęcia muzyczno-ruchowe

ćwiczenia

30

1

Instrumenty szkolne

ćwiczenia

30

2

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

120

5

Chór

ćwiczenia

360

24

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
z metodyką

ćwiczenia

180

6

Kształcenie słuchu

wykład/ćwiczenia

90

7

Czytanie nut głosem

ćwiczenia

60

3

Harmonia z ćwiczeniami

wykład/ćwiczenia

60

4

Historia muzyki z literaturą muzyczną

wykład

60

3
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Analiza form i stylów muzycznych

wykład/ćwiczenia

60

3

Emisja zespołowa z metodyką i higieną
głosu

ćwiczenia

60

3

1470

102

Razem:
Studia I stopnia, specjalność: muzyka kościelna
(I rok - rok rozpoczęcia 2020/21; II rok – rok rozpoczęcia 2019/20)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Dyrygowanie

wykład

90

13

Organy

wykład

90

13

Emisja głosu z dykcją

ćwiczenia

60

5

Propedeutyka improwizacji organowej

wykład/ćwiczenia

30

2

Improwizacja organowej z grą liturgiczną ćwiczenia

30

3

Organoznawstwo

wykład

30

1

Czytanie partytur

ćwiczenia

60

4

Śpiew liturgiczny

ćwiczenia

30

2

Liturgika

wykład

60

5

Prawodawstwo muzyki liturgicznej

wykład

30

3

Teoria chorału gregoriańskiego

wykład/ćwiczenia

30

3

Zespół chorałowy z metodyką

ćwiczenia

120

4

Praktyka muzyczno-liturgiczna

ćwiczenia

60

2

Chór

ćwiczenia

360

24

Zespół wokalny dla praktyk studenckich ćwiczenia
z metodyką

180

6

Kształcenie słuchu

wykład/ćwiczenia

90

7

Czytanie nut głosem

ćwiczenia

60

3

Harmonia z ćwiczeniami

wykład/ćwiczenia

60

4

Historia muzyki z literaturą muzyczną

wykład

60

3

Analiza form i stylów muzycznych

wykład/ćwiczenia

60

3

Emisja zespołowa z metodyką i higieną ćwiczenia
głosu

60

3

Razem:

1650

113
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Studia I stopnia, specjalność: dyrygentura chóralna (rok rozpoczęcia 2018/19)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Dyrygowanie

wykład

180

23

Emisja głosu z dykcją

ćwiczenia

75

6

Czytanie partytur

ćwiczenia

90

6

Fortepian

wykład/ćwiczenia

60

8

Podstawy improwizacji fortepianowej

wykład/ćwiczenia

15

1

Nauka akompaniamentu z czytaniem
nut a’vista

ćwiczenia

30

2

Emisja zespołowa z metodyką i higieną
głosu

ćwiczenia

60

3

Teoria chorału gregoriańskiego

wykład/ćwiczenia

30

1

Praktyka chóralna

ćwiczenia

170

6

Chór

ćwiczenia

360

24

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
z metodyką

ćwiczenia

180

6

Kształcenie słuchu

wykład/ćwiczenia

90

7

Czytanie nut głosem

ćwiczenia

60

3

Harmonia z ćwiczeniami

wykład/ćwiczenia

60

4

Instrumentacja

ćwiczenia

15

1

Analiza form i stylów muzycznych

wykład

60

3

Historia muzyki z literaturą muzyczną

wykład

60

3

1595

107

Razem:

Studia I stopnia, specjalność: edukacja muzyczna (rok rozpoczęcia 2018/19)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Dyrygowanie

wykład

90

13

Emisja głosu z dykcją

ćwiczenia

60

5

Czytanie partytur

ćwiczenia

60

4

Fortepian

wykład/ćwiczenia

60

8

Podstawy improwizacji fortepianowej

wykład/ćwiczenia

15

1

Nauka akompaniamentu z czytaniem
nut a’vista

ćwiczenia

30

2

Metodyka edukacji muzycznej

wykład

60

5
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Ćwiczenia z metodyki edukacji
muzycznej

ćwiczenia

30

2

Instrumenty szkolne

ćwiczenia

30

2

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

120

5

Chór

ćwiczenia

360

24

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
z metodyką

ćwiczenia

180

6

Kształcenie słuchu

wykład/ćwiczenia

90

7

Czytanie nut głosem

ćwiczenia

60

3

Harmonia z ćwiczeniami

wykład/ćwiczenia

60

4

Instrumentacja

ćwiczenia

15

1

Historia muzyki z literaturą muzyczną

wykład

60

3

1380

95

Razem:
Studia II stopnia, specjalność: edukacja muzyczna
(I rok - rok rozpoczęcia 2020/21; II rok – rok rozpoczęcia 2019/20))
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Dyrygowanie

wykład

60

13

Emisja głosu

ćwiczenia

15

1

Emisja zespołowa z metodyką i higieną
głosu

ćwiczenia

60

3

Improwizacja fortepianowa

ćwiczenia

30

2

Interpretacja tekstu literackiego
z dykcją

wykład/ćwiczenia

30

2

Promocja i marketing w edukacji
artystycznej

wykład

30

2

Metodyka edukacji muzycznej

wykład

30

4

Ćwiczenia z metodyki edukacji
muzycznej

ćwiczenia

30

4

Instrumentacja i aranżacja na szkolne
zespoły muzyczne

ćwiczenia

30

2

Metodyka prowadzenia szkolnych
zespołów muzycznych

wykład

30

2

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

60

3

Chór

ćwiczenia

240

16

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
z metodyką

ćwiczenia

120

4
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Propedeutyka kompozycji i aranżacji

ćwiczenia

30

1

Seminarium krytyki muzycznej

seminarium

30

2

Seminarium prelekcji

seminarium

30

2

Seminarium pracy dyplomowej

seminarium

8

4

863

67

Razem:

Studia II stopnia, specjalność: muzyka kościelna (I rok - rok rozpoczęcia 2020/21)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Dyrygowanie

wykład

60

12

Organy

wykład

60

10

Improwizacja organowa z grą liturgiczną

ćwiczenia

60

4

Śpiew liturgiczny

ćwiczenia

30

1

Dyrygentura gregoriańska

wykład

30

1

Emisja głosu

ćwiczenia

15

1

Emisja zespołowa z metodyką i higieną
głosu

ćwiczenia

60

3

Literatura specjalistyczna

ćwiczenia

60

4

Prawodawstwo muzyki liturgicznej

wykład

30

1

Semiologia gregoriańska

wykład

30

1

Zespół chorałowy z metodyka

ćwiczenia

90

3

Harmonia modalna

wykład/ćwiczenia

30

1

Harmonia funkcyjna

wykład/ćwiczenia

30

1

Kontrapunkt z fugą

wykład

30

1

Teologia muzyki

wykład

30

1

Praktyka muzyczno-liturgiczna

ćwiczenia

30

2

Chór

ćwiczenia

240

16

Zespół wokalny dla praktyk studenckich
z metodyką

ćwiczenia

120

4

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

ćwiczenia

30

1

Seminarium krytyki muzycznej

seminarium

30

2

Seminarium prelekcji

seminarium

30

2

Seminarium pracy dyplomowej

seminarium

8

4

1133

76

Razem:
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich /
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela
Studia I stopnia, specjalność: edukacja muzyczna (I rok - rok rozpoczęcia 2020/21; II rok –
rok rozpoczęcia 2019/20)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Psychologia

wykład

90

4

Pedagogika

wykład

90

5

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

30

1

Podstawy dydaktyki

wykład

30

1

Emisja głosu z dykcją

ćwiczenia

60

5

Metodyka edukacji muzycznej

wykład

60

5

Ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej

ćwiczenia

30

2

Zajęcia muzyczno-ruchowe

ćwiczenia

30

1

Instrumenty szkolne

ćwiczenia

30

2

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

120

5

570

31

Razem:

Studia I stopnia, specjalność: edukacja muzyczna (rok rozpoczęcia 2018/19)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Psychologia

wykład

60

4

Pedagogika

wykład

90

5

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

30

1

Podstawy dydaktyki

wykład

30

2

Metodyka edukacji muzycznej

wykład/ćwiczenia

60

5

Ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej

wykład/ćwiczenia

30

2

Instrumenty szkolne

ćwiczenia

30

2

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

120

5

450

26

Razem:
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Studia II stopnia, specjalność: edukacja muzyczna
(I rok - rok rozpoczęcia 2020/21; II rok – rok rozpoczęcia 2019/20)
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć

Liczba
punktów ECTS

Psychologia

wykład

30

3

Pedagogika

wykład

15

2

Praktyki zawodowe

ćwiczenia

15

1

Metodyka edukacji muzycznej

wykład

30

4

Ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej

ćwiczenia

30

4

Instrumentacja i aranżacja na szkolne
zespoły muzyczne

ćwiczenia

30

2

30

2

60

3

240

21

Metodyka
prowadzenia
zespołów muzycznych
Praktyki zawodowe

szkolnych wykład
ćwiczenia

Razem:
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających
Załącznik nr 2.1. Program studiów
Załącznik nr 2.2. Obsada zajęć na kierunku
Załącznik nr 2.3. Harmonogram zajęć
Załącznik nr 2.4. Charakterystykę nauczycieli akademickich
Załącznik nr 2.5. Charakterystyka działań zapobiegawczych
Załącznik nr 2.6. Charakterystyka wyposażenia
Załącznik nr 2.7. Wykaz tematów prac dyplomowych
Załącznik nr 2.8. Działalność artystyczna i naukowa w latach 2015-2020
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