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1 . Cele kształcenia na indywidualnym toku studiów: 
a. maksymalne wykorzystanie czasu w celu pełnego rozwoju możliwości wokalnych 

studenta. 
b. intensywna działalność artystyczna na terenie uczelni, miasta, kraju i poza krajem. 
c. stworzenie optymalnych warunków do przygotowania się i udziału w konkursach 

krajowych i zagranicznych. 
d. osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie śpiewu solowego. 
 
2.Indywidualny tok studiów przeznaczony jest dla najbardziej utalentowanych 
studentów wokalistów, którym może stworzyć dodatkowe rezerwy czasowe w                
wyniku modyfikacji układu przedmiotów na poszczególnych latach. 

 
Zasadniczą cechą indywidualnego toku studiów jest przede wszystkim intensyfikacja 
procesu nauczania śpiewu solowego i przedmiotach kierunkowych. Taki profil kształcenia 
daje z kolei przywilej zwolnienia studenta  z obowiązku uczęszczania na wykłady z 
określonej grupy przedmiotów przy zachowaniu obowiązku zdawania kolokwiów i 
egzaminów. 
 
3.  Do grupy przedmiotów na które student indywidualnego toku studiów jest 
zobowiązany uczęszczać należą: 

a. Przedmiot główny 
b. Praca z akompaniatorem 
c. Zespoły operowe 
d. Partie operowe 
e. Języki obce 
f. Dykcja i recytacja 
g. Podstawy gry scenicznej 
h. Praca nad rolą 
i. Fortepian 

 
4.Do grupy przedmiotów z których student indywidualnego toku studiów jest zwolniony z 
obowiązku  uczęszczania należą: 

a. Historia muzyki z literaturą wokalną 
b. Historia kultury i sztuki 
c. Filozofia 
d. Kształcenie słuchu 
e. Harmonia 
f. Nauka o muzyce  
g. Formy muzyczne 
h. Historia teatru 
i. Psychologia  
j. Pedagogika 
k. Metodyka nauczania przedmiotu głównego z literaturą pedagogiczną 
l. Marketing i animacja kultury 
m. Anatomia i fizjologia głosu 
 



Zaliczenia z w/wym. przedmiotów( kolokwia, egzaminy) można uzyskać w terminach 
uzgodnionych  z prowadzącymi dany przedmiot. 
 
5.Warunki kwalifikujące na indywidualny tok studiów: 
a. Student może być zakwalifikowany na indywidualny tok studiów w momencie 

rozpoczynania studiów(I rok), jeżeli w ostatnich latach nauki w szkole II stopnia był 
laureatem konkursu krajowego lub międzynarodowego. Opinię na temat poziomu i 
umiejętności kandydata powinna wydać komisja egzaminacyjna oraz Kierownik 
Katedry. 

b. Kwalifikacja na indywidualny tok studiów może nastąpić po pierwszym roku 
studiów, jeżeli na egzaminie końcowym z przedmiotu głównego student otrzyma 
ocenę co najmniej bardzo dobry (23 pkt), minimum oceny dobre (18 pkt) z 
pozostałych przedmiotów, jest finalistą międzynarodowego konkursu wokalnego, 
lub równolegle jest studentem uczelni zagranicznej tego samego kierunku. 

c. Kwalifikacja może nastąpić także po każdym następnym semestrze na wniosek 
pedagoga i Kierownika Katedry. 

d. Kwalifikacja studenta na indywidualny tok studiów musi być zatwierdzona przez 
Radę Wydziału. 

 
6. Obowiązki studenta indywidualnego toku studiów. 

Do obowiązków studenta indywidualnego toku studiów należy ciągłe wykazywanie 
się bardzo dobrymi wynikami z przedmiotu głównego, terminowe zaliczanie sesji, 
oraz wzorowa dyscyplina. Student który zdaniem komisji egzaminacyjnej nie 
wykazuje właściwego rozwoju zostaje odwołany z indywidualnego toku studiów. 
Powodem do odwołania z indywidualnego toku studiów mogą być również problemy 
wychowawcze i sprawy dyscyplinarne. W każdym przypadku decyzja o odwołaniu 
indywidualnego toku studiów wymaga zatwierdzenia przez Radę Wydziału 
               Zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 09 stycznia 2007 roku 

 
 

 
 


