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Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku 

 

Wymagania dotyczące programu i przebiegu egzaminu dyplomowego  

licencjackich studiów I stopnia  

kierunek: Reżyseria dźwięku  

 
 

1. Praca dyplomowa licencjackich studiów kierunku „Reżyseria dźwięku” w Akademii 

Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy jest pracą artystyczną (w myśl 

Art. 167a pkt. 3 znowelizowanej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym). 

 

2. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest przedstawić 

następujące prace: 

a/ nagrania muzyczne: muzyki fortepianowej, muzyki kameralnej i muzyki wokalnej                

(w przypadku formy wieloczęściowej wystarczy prezentacja tylko jednej części);  

b/ nagranie warstwy dźwiękowej (prezentowanej łącznie z obrazem) co najmniej 

jednego krótkiego filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego, przy czym 

takie elementy tej warstwy jak: dialogi, komentarz, efekty synchroniczne, powinny 

być samodzielnie nagrane przez studenta; 

c/ autokomentarz w formie pisemnej do pracy dyplomowej. 

  

3. Po prezentacji nagrań student zobowiązany jest wygłosić autoreferat. Autoreferat 

dotyczy jednego  z nagrań muzycznych lub nagrania warstwy dźwiękowej jednego z 

filmów i winien zawierać: krótką analizę nagranej formy, opis przygotowań i przebieg 

realizacji zadania, uwzględniać problemy technologiczne i artystyczne napotkane w 

trakcie pracy, dane o wykonawcach. Czas trwania autoreferatu – 20 min.  

 

4. Zapis prezentowanych w czasie egzaminu prac w postaci płyt CD i DVD oraz 

autokomentarz student składa w dziekanacie do 31 maja ostatniego roku studiów. 

Autokomentarza zawiera krótką analizę nagranej formy, opis przygotowań i przebieg 

realizacji zadania, problemów technologicznych i artystycznych napotkanych w 

trakcie pracy, dane o wykonawcach. 

 

5. Opiekunem przygotowywanych prac, zgodnie ze specjalizacją, jest pedagog 

przedmiotu głównego. 

 

6. Nagrania muzyczne, nagranie warstwy dźwiękowej filmu oraz autoreferat oceniane są 

niezależnie. Wynik ostateczny egzaminu licencjackiego jest średnią arytmetyczną 

wyników tych trzech ocen oraz średniej ocen uzyskanych przez studenta w trakcie 

studiów. 

 

7. Egzamin licencjacki jest przeprowadzany przez jedną komisję powołaną przez 

dziekana i jest egzaminem publicznym, o ile dziekan nie postanowi inaczej. 

 
 

 


