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Cele przedmiotu

Celem  przedmiotu  jest  przygotowanie  studentów  do  sprawnego  funkcjonowania  na  rynku  pracy. 
Studenci  poznają  m.in.  podstawowe  mechanizmy  i  uwarunkowania  rynku  kultury,  ekonomiczną 
charakterystykę  dóbr  kultury.  Wykłady  uwzględniają  także  problematykę  pozyskiwania  funduszy  z 
różnych  źródeł  oraz  elementy  przedsiębiorczości  w  działalności  muzycznej.  Formuła  zajęć  zakłada 
połączenie  teorii  z  praktyką,  stąd   przewidziano  odwoływanie  się  do  konkretnych  przykładów  z  rynku 
muzycznego.

Wymagania wstępne • brak

Efekty uczenia się Patrz: Tabela efektów uczelnia się www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/wydzial-ii/programy-studiow/

Treści programowe 
przedmiotu

• Wprowadzenie do ekonomiki kultury – podstawowe definicje, obszary badawcze, wybrane teorie;
• Ekonomiczna  charakterystyka  dóbr  kultury;  kultura  a  rozwój  gospodarczy;  kulturalizacja  ekonomii  i 

ekonomizacja kultury; źródła zawodności rynku w sektorze kultury;
• Przemysły kultury, gospodarka kreatywna; prawa autorskie jako podstawa przemysłów kreatywnych; 

struktura sektora kreatywnego;
• Uwarunkowania rynku w działalności muzycznej; 
• Wartość dóbr kultury; cena a wartość; ekonomiczna wycena dóbr kultury, wybrane metody ustalania 

ceny w działalności kulturalnej;
• Uwarunkowania  popytu  i  podaży  w  działalności  instytucji  muzycznych;  uczestnictwo  w  kulturze  a 

popyt; ograniczenia teorii popytu w ekonomice kultury;
• Zachowania nabywców dóbr i usług sektora muzycznego;
• Rynek pracy artystów i twórców; specyfika pracy w sektorach kreatywnych; wartość marki osobistej 

artysty a pozycja negocjacyjna na rynku pracy;
• Badania  rynku  pracy  artystów  w  Polsce  i  na  świecie;  analiza  dynamiki  zatrudnienia  w  sektorze 

muzycznym;
• Narzędzia wsparcia dla artystów w Polsce i w Europie; analiza wybranych programów dedykowanych 

artystom w polityce kulturalnej;
• Źródła finansowania kultury;
• Finansowanie kultury ze środków publicznych; 
• Finansowanie  kultury  w  ramach  sektora  non  profit  (analiza  wybranych  programów  w  polityce 

kulturalnej na szczeblu państwowym i samorządowym);
• Prywatne  finansowanie  kultury;  strategie  pozyskiwania  sponsora  (analiza  rynku;  kryteria  doboru 

sponsora strategicznego, zasady współpracy ze sponsorem, tworzenie oferty sponsoringowej);
• Elementy  przedsiębiorczości  w  działalności  muzycznej;  strategie  instytucji  muzycznych;  modele 

scentralizowane i zdecentralizowane instytucji muzycznych w Polsce; zasady delegowania uprawnień 
w instytucjach muzycznych; formy organizacyjno-prawne instytucji muzycznych w Polsce;

• Ekonomiczna  charakterystyka  wybranych  branż  sektora  muzycznego;  ekonomiczna  charakterystyka 
sztuk performatywnych; wpływ technologii na koszty pracy artystycznej; 

• Modele rynku w sektorze muzyki;
• Analiza przykładowych umów w działalności muzycznej
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Formy i metody 
kształcenia

• Wykład problemowy
• Wykład konwersatoryjny
• Studium przypadku
• Praca z tekstem i dyskusja

Metody weryfikacji  
efektów uczenia się

• Projekt, prezentacja
• Kontrola przygotowanych projektów
• Realizacja zleconego zadania

Forma i warunki 
zaliczenia

Określane na pierwszych zajęciach
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