OFERTA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzone są
systemem stacjonarnym na studiach I i II stopnia.
Absolwenci trzyletnich studiów zawodowych I stopnia posiadają kwalifikacje nauczyciela
muzyki w zakresie edukacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do
prowadzenia:
 zajęć dydaktycznych - muzycznych w zakresie edukacji muzycznej na poziomie
szkoły podstawowej;
 zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych;
 zajęć rytmiki w przedszkolach, szkołach i placówkach upowszechniania kultury;
 zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w szkołach ogólnokształcących
i amatorskim ruchu muzycznym;
 działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach;
 działalności związanej z prowadzeniem imprez muzycznych w środowisku.
Absolwent studiów II stopnia kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
posiada umiejętności:
 wykwalifikowanego nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na
poziomie nauczania do liceum włącznie;
 specjalisty dyrygenta do prowadzenia szkolnych, zawodowych i amatorskich
zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych;
 muzyka organisty ze znajomością
liturgiki, improwizacji organowej oraz
organoznawstwa;
 wykonawstwa muzycznego w zakresie śpiewu estradowego, prowadzenia
dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych w amatorskim ruchu
muzycznym.
 Absolwent jest animatorem kultury, posiada umiejętności prowadzenia i obsługi
imprez muzycznych.
W toku studiów studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, artystycznych
i specjalnościowych określonych przez plan studiów oraz nabywają kompetencje w
ramach wybranej specjalności. Odbywają praktyki pedagogiczne w szkolnictwie
ogólnokształcącym, w instytucjach upowszechniania kultury i kościołach, z zakresu
dyrygowania i prowadzenia chórów, muzyki kościelnej i śpiewu estradowego.

Dwuletnie stacjonarne studia uzupełniające II stopnia dające tytuł magistra sztuki
i dodatkowe uprawnienia zgodne z wybraną specjalnością:
prowadzenie zespołów muzycznych
muzyka kościelna
śpiew estradowy
W Instytucie Edukacji Muzycznej prowadzone są również od 2006 roku
trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu edukacji muzycznej, przeznaczone dla
czynnych nauczycieli, którzy chcą pogłębić wiedzę lub udoskonalić umiejętności oraz dla
osób, które posiadają przygotowanie muzyczne i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do
nauczania przedmiotu „muzyka” w szkołach ogólnokształcących.
Program studiów obejmuje 3 moduły, które dotyczą:
01 Moduł nauczycielski - warsztatu zawodowego nauczyciela muzyki;
02 Moduł podstawowy - praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności muzycznych
do prowadzenia zespołów muzycznych;
03 Moduł dyplomowy - przygotowania pracy dyplomowej na temat związany z edukacją
muzyczną, upowszechnianiem muzyki, prowadzeniem zespołów.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów
pedagogicznych, projektów edukacyjnych uwzględniających nowe technologie
informacyjne.

