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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 





 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 y do obszaru kształcenia 



  

   - kierunkowe efekty kształcenia 
 

   

 lniku)  - kategorie kompetencji społecznych 
  - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakr



01,02,03 i kolejne  - numer efektu kształcenia 



Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

 





kształcenia 

kształcenia 



 Przedmioty/ Moduły kształcenia 



 ci repertuaru i materiału muzycznego 

   
 


 




rozrywkowa, Analiza dzieła 

prowadzenia zespołów operowych 

K_W02 posiada szczegółow   

   

 


 
 
 
zespołów operowych, Muzyka 




   


 





    
elementów struktury dzieła muzycznego i 
 
własnych koncepcji artystycznych 

A2_W02 Analiza dzieła muzycznego, 
 


operowa, Emisja głosu z mow
 
zespołów operowych  

    
  ródeł 

danych, prawidłowego ich interpretowania) 




 
 





   

 
współczesnego 

 
  
 


    
 
 ki, nagrania, materiały nutowe, 

  
 
 

  
 

Metodyka prowadzenia zespołów 

zespołowej, Estetyka, Akustyka 

 
 
 
  spójne i wła 


  


zespołów operowych, Dyrygentura 

K_W09 posiada gł 
 

 

 


prowadzenia zespołów operowych, 
 

    



 
Analiza dzieła muzycznego, 
 

Emisja głosu z mow 

  

   
   



 

w., Analiza dzieła muzycznego, 
 







   gł 
 

 


 


zespołowej, Metodyka prowadzenia 
zespołów operowych 



      


 


  



   
    
 anie własnych 


 



prowadzenia zespołów operowych, 
Metodyka emisji zespołowej, 





 
w oparciu o własne twórcze motywacje i 












Metodyka prowadzenia zespołów 

 

K_U03 podczas realizacji własnych koncepcji 
   

 cej elementów dzieła muzycznego i 
  

 
Praktyka operowa, Analiza dzieła 




     
budowania i pogł 

  
 





Analiza dzieła muzycznego, 









 
 
   

wła 







 
zespołów operowych, Muzyka 





 



  
zespołach wykonawczych jako dyrygent 

   współdziałania z innymi 
 nego typu zespołach oraz w 

 

 



zespołowej, Akustyka, J 
 

   

  
 
 cia roli dyrygenta w zespołach 
 

 



zespołowej, Akustyka, J 
 

 

    

  
 
 ania własnych 


 

 



   
 
 
  

 

operowa, Analiza dzieła 

 

    dogł 


 




 

operowa, Analiza dzieła 

prowadzenia zespołów operowych 



  

   

prezentacji słownych (tak 
 
zarówno własnej  interpretacji, jak i 

   formułowania 
własnych s  


 

 , Emisja głosu z mow
  


    

 

  



 
 
   
   poprzez wierne, płynne i 
 ce oddanie idei dzieła 


 

prowadzenia zespołów operowych, 
 
Emisja głosu z mow 



   
kształtowania muzyki w sposób 
   


 

 acji, Analiza dzieła 



   
 


 

 acji, Analiza dzieła 



   


  
dzieła muzycznego, Czytanie 





   
zastosowania pogł 
 
  
 


 


zespołów operowych, Metodyka 
emisji zespołowej, Emisja głosu z 
  
 





   

  

 






Kompetencje społeczne 

  

    przez całe 
 
 

A2_K01 Dyrygentura, Emisja głosu z mow
 

  


Czytanie partytur, Analiza dzieła 

 



K_K02 jest w pełni kompetentnym i samodzielnym 
  
 

 tych działa


 
 

zespołów operowych, Metodyka 
emisji zespołowej, Wiedza o 

XXI w., Analiza dzieła 

 






K_K03 inicjuje działania artystyczne w zakresie 
 

  
współpracy z przedstawicielami innych 


 
  
 



  
 norodnym działaniom 
zespołowym 

  
 

głosu z mow  

zespołowej, Dyrygentura, J 




 

    

  
    
procesie ustawicznego samokształcenia 

 
 


prowadzenia zespołów operowych, 
 

K_K06 prowadzi negocjacje i koordynuje wła 
   




  

 , Emisja głosu z mow
 
 



   
własnych działa 
 
  
innych dziedzin działalno 

 
 , Emisja głosu z 
  


- w aspekcie komunikacji społecznej 

 
    
funkcjonowania w społecze 
zakresie wykonywania własnych działa
 
współczesnego rynku pracy 

 
 

 

 
 
sposób zrozumiały dla osób nie maj 
 


  
 , Emisja głosu z 
  
Metodyka prowadzenia zespołów 

zespołowej, J 

- w aspekcie ochrony własno ci przemysłowej i prawa autorskiego 

   
własno  
zasad z zakresu ochrony własno 
przemysłowej i prawa autorskiego 

  

 




