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TABELA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA STUDIACH  

II STOPNIA 

KIERUNEK KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI 

 

KIERUNKOWY 
KOD EFEKTU 
UCZENIA SIĘ 

EFEKT UCZENIA SIĘ 

ODNIESIENIE DO 
CHARAKTERYSTYK: 

 

II 
STOPNIA 

PRK 

I 
STOPNIA 

PRK 

W
IE

D
ZA

 

Zna i rozumie: 

KTM2_W01 

posiada pogłębioną wiedzę o specyfice 
przedmiotu i metodologii sztuk 
muzycznych, którą jest w stanie rozwijać 
i stosować we własnych poszukiwaniach 
artystycznyc 

P7S_WG 

P7U_W 

KTM2_W02 

posiada pogłębioną wiedzę, dotyczącą 
koncepcji, teorii i zasad, odpowiednich 
dla sztuki muzycznej w zakresie  
kompozycji, teorii muzyki i rytmiki, 
właściwą dla studiowanego kierunku 

P7S_WG 

KTM2_W03 
posiada wiedzę na temat piśmiennictwa 
muzycznego 

P7S_WG 

KTM2_W04 

posiada poszerzoną wiedzę o twórczości 
muzycznej w perspektywie historycznej i 
systematycznej, odpowiednią dla 
studiowanego kierunku 

P7S_WK 

KTM2_W05 
posiada wyższy poziom specyfikacji 
językowej 

P7S_WG 

KTM2_W06 

dysponuje szczegółową wiedzą 
dotyczącą metod twórczych, technik, 
technologii, narzędzi i sposobów 
organizacji materii dźwiękowej, 
niezbędnych w procesie komponowania 
dzieła muzycznego oraz jego analizy i 
interpretacji 

P7S_WK 

KTM2_W07 

posiada orientację w zakresie 
improwizacji muzycznej i jej znaczenia w 
procesie twórczym, w kontekście 
historycznym i praktycznym 

P7S_WK  

KTM2_W08 
dysponuje pogłębioną wiedzą o 
współczesnym życiu artystycznym i 

P7S_WK  



naukowym oraz instytucjach kultury w 
zakresie studiowanego kierunku 

KTM2_W09 

posiada wiedzę w zakresie przepisów 
prawa, odnoszących się do instytucji 
związanych z wybraną sferą działalności 
kulturalnej, medialnej, promocyjnej oraz 
finansowej, w szczególności prawa 
autorskiego i prawa związanego z 
zarządzaniem własnością intelektualną  

P7S_WK  

KTM2_W10 

zna i rozumie 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  
 

P7S_WG  
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Potrafi: 

KTM2_U01 

posiada rozwiniętą osobowość 
artystyczną, umożliwiającą tworzenie, 
realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych 

P7S_UW 

P7U_U 

KTM2_U02 

potrafi budować obszerny repertuar, 
pogłębiając go  
w obszarze związanym ze studiowanym 
kierunkiem studiów i specjalnością 

P7S_UK 

KTM2_U03 

posiada swobodę w interpretowaniu 
utworów reprezentujących różne style 
muzyczne i jednocześnie doskonali się w 
jednym, wybranym stylu 

P7S_UK 

KTM2_U04 

posiada pogłębione umiejętności 
organizacyjne pozwalające na 
planowanie i rozwiązywanie złożonych 
problemów związanych z wybraną sferą 
działalności kulturalnej 

P7S_UO 

KTM2_U05 

rozwija techniki ćwiczenia w stopniu 
wystarczającym do utrzymania i 
poszerzania zdolności do tworzenia, 
realizowania i wyrażania własnych 
koncepcji twórczych 

P7S_UU 

KTM2_U06 
posiada podstawowe umiejętności w 
zakresie oceny dzieła sztuki dźwiękowej 

 

KTM2_U07 

potrafi zastosować aktualne przepisy 
prawa odnoszące się do instytucji 
związanych z wybraną sferą działalności 
kulturalnej, medialnej, promocyjno-

 



reklamowej, w szczególności przepisy 
prawa autorskiego oraz przepisy prawa 
związane  z zarządzaniem własnością 
intelektualną 

KTM2_U08 
jest biegły w zakresie słuchowego 
rozpoznawania materiału muzycznego, 
zapamiętywania go i operowania nim 

 

KTM2_U09 

posiada umiejętność przygotowania 
rozbudowanych prac pisemnych i 
wystąpień ustnych, dotyczących 
zagadnień szczegółowych związanych ze 
studiowanym kierunkiem studiów i 
specjalnością, na temat interpretowania 
muzyki, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także różnych źródeł 

P7S_UK  

KTM2_U10 

potrafi porozumiewać się z 
wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych z 
niespecjalistami, w języku polskim i 
języku obcym 

P7S_UK  

KTM2_U11 

posiada rozwinięte umiejętności w 
zakresie improwizacji bądź  
kształtowania i tworzenia muzyki poza 
zapisem nutowym 

P7S_UK  

KTM2_U12 
ma umiejętności związane z 
teoretycznym i praktycznym 
zastosowaniem pedagogiki 

  

KTM2_U13 

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 
studiów 

P7S_UK  

KTM2_U14 

potrafi pisać i redagować 
wyspecjalizowane wypowiedzi, teksty 
informacyjne, promocyjne i krytyczne w 
języku obcym, dotyczące zagadnień 
szczegółowych związanych ze 
studiowanym kierunkiem i specjalnością  
na temat interpretowania muzyki, 
wykorzystując aktualny stan wiedzy oraz 
korzystając z nowoczesnych źródeł i 
zasobów informacji 

P7S_UK 
P7S_UW 

 



KTM2_U15 

potrafi w sposób klarowny, spójny i 
precyzyjny wypowiadać się ustnie w 
języku obcym (wystąpienia), posiada 
umiejętność konstruowania 
rozbudowanych ustnych uzasadnień na 
tematy dotyczące różnych zagadnień w 
zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin 
artystycznych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, 
korzystając z dorobku naukowego 
własnej jak i innych dyscyplin 

P7S_UK 
P7S_UW 

 

KTM2_U16 

wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi 
dokonywać samodzielnej i 
specjalistycznej interpretacji 
współczesnych wytworów artystycznych 
oraz wyjaśniać właściwe kulturze 
artystycznej zjawiska i procesy, 
prezentując wyniki swych dociekań w 
formie ustnej i pisemnej w języku obcym 

P7S_UK 
P7S_UW 

 

KTM2_U17 

potrafi pozyskać i przetworzyć 
informacje z literatury przedmiotu oraz 
innych źródeł, także w j. obcym 
 

P7S_UK 
P7S_UW 

 

KTM2_U18 
potrafi tłumaczyć obcojęzyczne  teksty 
źródłowe 

P7S_UK 
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Jest gotów do: 

KTM2_K01 

potrafi gromadzić, analizować i 
interpretować potrzebne informacje, 
dokonuje ich hierarchizacji i syntezy na 
najwyższym poziomie, organizuje i 
inspiruje szeroko pojęte działania 
kulturotwórcze 

P7S_KK 

P7U_K 

KTM2_K02 

jest kompetentnym i samodzielnym 
artystą, zdolnym do świadomego 
integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 
specjalności oraz innych szeroko 
pojętych działań kulturotwórczych 

P7S_KK 

KTM2_K03 

inicjuje działania artystyczne w zakresie 
szeroko pojętej kultury – podejmuje 
projekty o charakterze 
interdyscyplinarnym lub też wymagające 
współpracy z przedstawicielami innych 
dyscyplin artystycznych i naukowych 

P7S_UO 

KTM2_K04 
jest zdolny do krytycznej oceny własnych 
działań twórczych i artystycznych oraz 
potrafi adekwatnie ocenić inne 

P7S_KO 



przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki 

KTM2_K05 

wykorzystuje wiedzę i umiejętności 
psychologiczne w obszarze 
funkcjonowania społecznego, 
naukowego, i w działalności edukacyjnej 

P7S_KO 

KTM2_K06 

wykorzystuje wiedzę i umiejętności 
psychologiczne w zakresie 
funkcjonowania i komunikacji w obrębie 
społeczności i własnego środowiska 

P7S_KR 

KTM2_K07 

wykorzystuje wiedzę i umiejętności 
psychologiczne w obszarze 
dostosowywania własnych działań 
artystycznych i naukowych do 
współczesnego rynku pracy 

P7S_KO
P7S_KR 

 

KTM2_K08 

potrafi zaplanować swoją drogę kariery 
zawodowej, wykorzystując zdobyte w 
czasie studiów umiejętności i wiedzę; 
również  w zakresie prawa autorskiego. 

P7S_KO
P7S_KR 

 

KTM2_K09 

korzysta z możliwości poszerzania swojej 
wiedzy, modyfikuje ukształtowane w 
czasie studiów schematy poznawcze 
poprzez ustawiczne samokształcenie 

P7S_KR  

KTM2_K10 
potrafi kompetentnie negocjować i 
koordynować organizację przedsięwzięć 
artystycznych i naukowych 

P7S_KR  

KTM2_K11 

potrafi upowszechniać, w szerokich 
kręgach społecznych, treści i formy z 
zakresu kultury muzycznej oraz zarządzać 
zasobami własności intelektualnej w 
oparciu o znajomość prawa autorskiego 

P7S_KR  

KTM2_K12 

jest gotów do odpowiedzialnego 
funkcjonowania w zróżnicowanym, 
międzykulturowym otoczeniu 
zawodowym  

P7S_KO 
P7S_KR 

 

 


