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Efekty uczenia się (obowiązuje od 1.10.2020 r.) / Learning outcomes (in effect since 1st October 2020)

Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuk muzycznych, kierunek studiów: instrumentalistyka /

Field of study: Arts; Discipline: Music; Principal-study programme: Instrumental Music


Studia podyplomowe - kwalifikacja cząstkowa PRK7 /

Post-degree programmes in Instrumental Music - partial qualification compliant with the Polish Qualifications Framework level seven

K_W - wiedza 
K_U - umiejętności 
K_K - kompetencje społeczne

K_W - knowledge 
K_U - skills 
K_K - social competences

Przedmiot 
główny

Praca z pianistą/ 
Praca z b.c

Słuchacz kończący studia podyplomowe: Students who have completed their programme 
should:

Main Instrument /
Main subject 

(specialization-
related)

Instrumental 
Practice with 

Piano 
Accompaniment 

/ Basso 
Continuo

K_W01 posiada poszerzoną  wiedzę dotyczącą repertuaru 
wybranej specjalności i instrumentu.

possess a deepened knowledge of the repertoire related to 
their specializations/ instruments.

✔

K_W02 posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie warsztatu 
badań teoretyczno-naukowych dotyczących wybranej 
specjalności.

demonstrate a broad scope of knowledge related to 
conducting theoretical academic studies in their specialized 
fields.

✔

K_W03 posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z 
różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały 
nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.).

be capable of efficiently using various media (books, 
recordings, scores, the Internet, archival recordings etc.).

✔

K_U01 posiada umiejętności do rozwijania swojej  osobowości 
artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i 
wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

possess an ability to develop their artistic personalities 
enabling them to generate, realize and express their original 
artistic ideas.

✔ ✔

K_U02 posiada umiejętności do samodzielnej interpretacji w 
oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na 
bardzo wysokim poziomie z zachowaniem wymagań 
stylistycznych  i estetycznych danej epoki, wykorzystując 
przy tym  możliwie najszersze spektrum techniki 
wykonawczej swojego instrumentu.

prove capable of individually interpreting musical works at a 
very high level by engaging their creative motivation and 
inspiration, observing the stylistic and esthetic standards of a 
given historical period, and by utilizing the possibly widest 
scope of techniques of playing their respective instruments.

✔ ✔

K_U03 na bazie dotychczasowych doświadczeń potrafi 
wykazywać się umiejętnością poszerzania repertuaru w 
zakresie swojej specjalności

prove capable of broadening the repertoire related to their 
respective specializations by utilizing their previously acquired 
experience.

✔

K_U04 posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i 
rozwijania wiedzy dotyczącej swojej specjalności.

demonstrate a capability to independently extend and develop 
knowledge related to their respective specializations.

✔

K_U05 posiada umiejętność  realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu z innymi 
dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia 
wiodącej roli w zespołach o różnej obsadzie 
wykonawczej.

possess an ability to execute artistic projects (often in 
combination with other disciplines) and be capable of adopting 
the leading role in ensembles of various types.

✔ ✔

K_U06 samodzielnie rozwija swoje zdolności do tworzenia, 
realizowania i wyrażania własnych koncepcji 
artystycznych.

prove independent in developing their personal skills in 
generating, realizing and expressing their original artistic ideas.

✔ ✔

K_U07 w sposób świadomy stosuje  techniki pozwalające  
panować nad objawami stresu.

ba able to consciously apply techniques of stress 
management.

✔ ✔

K_U08 posiada umiejętność praktycznego zastosowania 
pogłębionej wiedzy dotyczącej aspektów pedagogiki, 
osiągając wysokie kwalifikacje do nauczania w zakresie 
swej specjalności na poziomie szkół muzycznych 
II stopnia.

possess an ability to utilize their extended knowledge of music 
teaching methodology, thus qualifying them to teach their 
respective instruments at the secondary level of music 
education.

✔

K_K01 jest  samodzielnym i kreatywnym artystą, zdolnym do 
świadomego poszerzania zdobytej wiedzy w obrębie 
specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych 
działań ogólnomuzycznych.

prove to be independent and ingenious artists, capable of 
consciously improving acquired knowledge within their 
respective specializations as well as when participating in 
broadly understood musical activities.

✔ ✔

K_K02 dokonuje krytycznej oceny własnych działań twórczych 
artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne 
przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin 
działalności artystycznej.

demonstrate a critical judgement of their own creative, artistic 
activities, and exhibit an ability to critically judge others’ 
undertakings in the fields of culture, art, and other disciplines 
of artistic activity.

✔

K_K03 wykazuje się komunikatywnością w zakresie 
wykonywania własnych działań artystycznych i 
dostosowywania się do współczesnego rynku pracy.

prove to be good communicators in order to pursue their 
artistic undertakings and exhibit flexibility in finding their own 
place on today's job market.

✔

K_K04 planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 
zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, 
wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie 
ustawicznego samokształcenia.

be able to consciously plan their career paths by applying the 
knowledge and skills acquired during their studies, also by 
utilising the knowledge acquired in the process of lifelong 
learning.

✔
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