TABELA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA STUDIACH I STOPNIA
KIERUNEK KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

KIERUNKOWY
KOD EFEKTU
UCZENIA SIĘ

ODNIESIENIE DO
CHARAKTERYSTYK
EFEKT UCZENIA SIĘ

II
STOPNI
A PRK

I
STOPNIA
PRK

Zna i rozumie:
posiada podstawową wiedzę o
miejscu i znaczeniu sztuk
KTM1_W0
muzycznych oraz ich
1
właściwościach przedmiotowych
i metodologicznych

P6S_W
G

dysponuje ogólną wiedzą
dotyczącą podstawowych
koncepcji, teorii i zasad, ujęć
teoretycznych, paradygmatów
KTM1_W0 badawczych oraz pojęć
2
odpowiednich dla sztuki
muzycznej w zakresie
kompozycji, teorii muzyki i
rytmiki, właściwych dla
studiowanego kierunku

P6S_
WG

posiada świadomość
KTM1_W0 kompleksowej i kontekstualnej
3
natury twórczości muzycznej i jej
historycznej zmienności

P6S_
WG

posiada uporządkowaną wiedzę
o twórczości muzycznej w
KTM1_W0 perspektywie historycznej,
4
stylistycznej i systematycznej,
odpowiednią dla studiowanego
kierunku

P6S_
WG

KTM1_W0 zna podstawową terminologię
5
muzyczną

P6S_
WG

P6U_W

WI
ED
ZA

wykazuje znajomość
podstawowych metod
twórczych, technik, technologii,
KTM1_W0 narzędzi i sposobów organizacji
6
materii dźwiękowej,
niezbędnych w procesie
komponowania dzieła
muzycznego oraz jego analizy i
interpretacji

P6S_
WG

posiada orientację w zakresie
KTM1_W0
improwizacji muzycznej i jej
7
znaczenia w procesie twórczym

P6S_
WG

dysponuje podstawową wiedzą
KTM1_W0 o współczesnym życiu
8
artystycznym i naukowym w
zakresie studiowanego kierunku

P6S_
WG

posiada podstawową wiedzę z
KTM1_W0
zakresu współczesnej kultury
9
muzycznej

P6S_
WG

dysponuje podstawową wiedzą
KTM1_W1 dotyczącą światowego
0
dziedzictwa w zakresie kultury i
sztuki

P6S_
WG

posiada wiedzę w
podstawowym zakresie prawa
KTM1_W1
autorskiego i prawa związanego
1
z zarządzaniem własnością
intelektualną

P6S_
WG

dysponuje wiedzą dotyczącą
podstawowych koncepcji
pedagogicznych i ich
KTM1_W1 praktycznego zastosowania,
2
uprawniającą do nauczania na
poziomie i w zakresie zgodnym z
obowiązującymi
rozporządzeniami
zna i rozumie gramatykę i
bogate słownictwo języka
obcego, na poziomie B2
KTM1_W1
Europejskiego Systemu Opisu
3
Kształcenia Językowego, a także
kulturę danego obszaru
językowego

P6S_
WG

P6S_W
G

Funkcjonowanie człowieka w
KTM1_W1
aspekcie sprawności ﬁzycznej i
4
zdrowia

P6S_W
G

Potraﬁ:
potraﬁ kreować i realizować
indywidualne koncepcje
artystyczne
KTM1_U01
oraz dysponować
umiejętnościami potrzebnymi
do ich wyrażania

P6S_U
W
P6S_U
U

posiada umiejętności
rozpoznawania repertuaru
związanego ze studiowanym
kierunkiem studiów i
KTM1_U02
specjalnością;
ma doświadczenie w tworzeniu,
analizowaniu repertuaru
w różnych stylach

P6S_U
W

posiada podstawowe
umiejętności w zakresie
KTM1_U03 interpretacji utworów
reprezentujących różne style
muzyczne

P6S_U
W

posiada podstawowe
umiejętności organizacyjne
pozwalające na planowanie i
KTM1_U04
realizację zadań związanych z
wybraną sferą działalności
kulturalnej

P6S_U
WP6S
_UU

opanował efektywne techniki
ćwiczenia kompetencji
KTM1_U05 warsztatowych, umożliwiające
ciągły rozwój poprzez
samodzielną pracę

P6S_U
U

posiada podstawowe
KTM1_U06 umiejętności w zakresie oceny
dzieła muzycznego

P6S_U
W
P6S_U
K

P6U_U

posiada podstawowe
umiejętności w zakresie
słuchowego rozpoznawania
P6S_U
KTM1_U07
materiału muzycznego,
W
zapamiętywania go i operowania
nim
U
MI
EJĘ
TN
OŚ
CI KTM1_U08

posiada umiejętność
przygotowania typowych prac
pisemnych
i wystąpień ustnych,
dotyczących zagadnień
szczegółowych związanych ze
P6S_U
studiowanym kierunkiem
K
studiów i specjalnością, na
temat interpretowania muzyki, z
wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

potraﬁ zastosować formy
KTM1_U09 zachowań i reguły komunikacji
związane z występami
publicznymi

P6S_U
K

potraﬁ w podstawowym
zakresie stosować przepisy
KTM1_U10 prawa autorskiego i prawa
związanego z zarządzaniem
własnością intelektualną

P6S_U
W

posiada podstawowe
umiejętności w zakresie
P6S_U
KTM1_U11 improwizacji bądź kształtowania
W
i tworzenia muzyki poza zapisem
nutowym
potraﬁ korzystać ze
współczesnych narzędzi
P6S_U
KTM1_U12
technologicznych potrzebnych w
W
procesie kreacji muzycznej
ma przygotowanie do uczenia w
zakresie studiowanego kierunku
KTM1_U13 studiów i specjalności na
różnych poziomach edukacji
muzycznej

P6S_U
K

posiada umiejętność
posługiwania się językiem
obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu
KTM1_U14 Kształcenia Językowego oraz w
podstawowym stopniu
specjalistyczną terminologią
dotyczącą studiowanego
kierunku i specjalności

P6U_U
K

wybrać formę zajęć ruchowych i
dokonać wyboru zasobu ćwiczeń
KTM1_U15
w zależności od potrzeb i
możliwości danej osoby

P6S_U
W

Jest gotów do:
gromadzenia, analizowania i
KTM1_K01 interpretowania potrzebnych
informacji

P6S_K
K

realizuje własne koncepcje i
działania artystyczne oparte na
KTM1_K02 zróżnicowanej stylistyce –
wynikające z wykorzystania
wiedzy i wyobraźni twórczej

P6S_K
K

potraﬁ organizować pracę
własną i zespołową, w ramach
KTM1_K03
realizacji wspólnych zadań i
projektów

P6S_K
K
P6S_K
O

jest zdolny do samooceny i
konstruktywnej krytyki w
KTM1_K04 obrębie działań muzycznych,
artystycznych oraz w obszarze
szeroko pojętej kultury

P6S_K
O

jest zdolny do formułowania
własnych sądów i przemyśleń w
zakresie tematyki społecznej,
KTM1_K05
naukowej, estetycznej i etycznej
oraz umie z nich korzystać we
własnej pracy artystycznej

P6S_K
O

KO
MP
dobrze komunikuje się w
ETE KTM1_K06 obrębie społeczności i własnego
NC
środowiska
JE

P6S_
KR

P6U_K

NC
JE
potraﬁ współpracować podczas
SP
realizacji zespołowych zadań
OŁ KTM1_K07 projektowych oraz przy pracach
ECZ
związanych z różnymi
NE
przedsięwzięciami kulturalnymi

P6S_
KR

adekwatnie promuje i
prezentuje własną działalność
KTM1_K08
artystyczną w oparciu o przepisy
prawa autorskiego

P6S_
KR

adaptuje się do nowych lub
zmiennych okoliczności, które
KTM1_K09 mogą pojawiać się podczas
wykonywania pracy w zawodzie
muzycznym

P6S_K
K

efektywnie wykorzystuje
wyobraźnię, intuicję, twórczą
KTM1_K10 postawę i samodzielne myślenie
w obliczu konieczności
rozwiązywania problemów

P6S_K
K

jest gotów do odpowiedzialnego P6S_KO
funkcjonowania w
P6S_KR
KTM1_K11 zróżnicowanym,
międzykulturowym otoczeniu
zawodowym
dokonania samooceny, a także
poczucia odpowiedzialności za
KTM1_K12
zdrowie i bezpieczeństwo
własne i innych osób

P6S_KK

