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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW WOKALISTYKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI  

POZIOM 6 PRK 

kod efektu 

uczenia się  
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK 

Odniesienia do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

Poziomów PRK 

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych   

W1_W01 

posiada podstawową znajomość literatury muzycznej oraz 
repertuaru wokalnego związanego z własnym rodzajem głosu, 
znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy 
formalnej utworów, świadomość syntezy słowa i muzyki  
w utworze wokalnym oraz podstawową wiedzę umożliwiającą 
prawidłowe posługiwanie się tekstami obcojęzycznymi także  
w realizowanych utworach  

P6S_WG  P6U_W 

W1_W02 

posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji  
i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych 
zależności pomiędzy: anatomią, fizjologią, higieną aparatu 
głosowego i oddechem, a prawidłową artykulacją głosu oraz dobrą 
dykcją i właściwym tempem mowy oraz ruchem scenicznym  

P6S_WG  P6U_W 

w zakresie zrozumienia kontekstu dyscypliny artystycznej  

W1_W03 

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych 
w historii muzyki, znajomość stylów muzycznych i związanych  
z nimi tradycji wykonawczych, podstawową wiedzę dotyczącą 
muzyki współczesnej 

P6S_WG  P6U_W 

W1_W04 

posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych 
informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich 
analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób, orientuje się 
w piśmiennictwie dotyczącym wokalistyki, zarówno w aspekcie 
historycznym, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także 
Internetu i e-learningu)  

P6S_WG  P6U_W 

W1_W05 

posiada orientację w zakresie problematyki związanej  
z technologiami stosowanymi w muzyce oraz rozwoju 
technologicznego związanego z wokalistyką, a także podstawową 
wiedzę umożliwiającą obsługę sprzętu służącego do rejestrowania 
dźwięku (i ewentualnie obrazu) oraz swobodne poruszanie się  
w obrębie specjalistycznego oprogramowania koniecznego  
do realizacji zadań z zakresu specjalizacji 

P6S_WG  P6U_W 

W1_W06 
dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych 
pozwalającą na realizację zadań zespołowych, także o charakterze 
interdyscyplinarnym 

P6S_WG  P6U_W 

W1_W07 

rozpoznaje i definiuje powiązania i zależności między 
teoretycznymi i praktycznymi elementami programu studiów pod 
kątem praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i możliwości 
analizowania jej do celów wykonywanego repertuaru  

P6S_WG  P6U_W 

W1_W08 
zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego, 
podstawową problematykę dotyczącą finansowych, 

P6S_WG  P6U_W 
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marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty danej 
specjalności  

w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej  

W1_U01 

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, 
emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej, 
wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy 
rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej,  
a niesionym przez niego komunikatem 

 P6S_UW P6U_U 

w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych  

W1_U02 

posiada znajomość i umiejętność wykonywania 
reprezentatywnego repertuaru związanego ze swoją dyscypliną  
i rodzajem głosu, umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej 
podstawowych kryteriów stylistycznych, formy oraz idei zawartych 
w wykonywanych utworach 

P6S_UW P6U_U 

W1_U03 
posiada umiejętność w zakresie słuchowego rozpoznawania  
i przyswajana materiału muzycznego, zapamiętywania go  
i operowania nim 

P6S_UW P6U_U 

W1_U04 

posiada umiejętność właściwego odczytania i realizacji tekstu 
nutowego (także a vista), literackiego, biegłego i pełnego 
przekazania materiału muzycznego, tekstu oraz zawartych  
w utworze idei i jego formy  

P6S_UW P6U_U 

w zakresie umiejętności kreacji artystycznej  

W1_U05 

dysponuje umiejętnościami swobodnego i niezależnego 
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności, 
potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych stylistycznie 
zróżnicowanych koncepcji artystycznych  

P6S_UW  P6U_U 

W1_U06 

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego 
typu zespołach także o charakterze stricte wokalnych oraz  
w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 
multidyscyplinarnym  

P6S_UW  P6U_U 

w zakresie umiejętności improwizacji  

W1_U07 
posiada podstawowe, związane z rodzajem głosu i realizowanym 
repertuarem umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki  
w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego 

P6S_UW P6U_U 

w zakresie umiejętności warsztatowych  

W1_U08 

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 
rytmicznych, metro-rytmicznych, harmonicznych oraz aspektów 
dotyczących frazowania, artykulacji, warstwy słownej i związanych 
z nią elementów mowy opracowywanych utworów, rozwija  
i opanowuje warsztat techniczny potrzebny do publicznej 
prezentacji muzycznej i jest świadomy podstawowych problemów 
wokalnych jak impostacja, appoggio, przyswoił sobie dobre nawyki 
dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem  
w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny 
i bezpieczny 

P6S_UW 

P6S_UU  
P6U_U 

w zakresie umiejętności werbalnych  

W1_U09 
posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi  
na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz  
na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów 

P6S_UK  P6U_U 
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ogólnohumanistycznych oraz umiejętności językowe pozwalające 
na prawidłową realizację repertuaru w zakresie studiowanej 
dyscypliny  

w zakresie publicznych prezentacji  

W1_U10 

umie stosować formy zachowań związane z publicznymi 
prezentacjami własnych dokonań artystycznych, wykazuje 
umiejętność, dzięki częstym występom publicznym, radzenia sobie 
z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi 

P6S_UK P6U_U 

w zakresie niezależności  

W1_K01 

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować 
potrzebne informacje w celu realizacji różnorodnych koncepcji  
i działań artystycznych opartych na zróżnicowanej stylistyce, 
wynikającej z integralnego wykorzystania wyobraźni, ekspresji  
i intuicji, posiada umiejętność organizacji pracy własnej  
i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów 

P6S_KR  P6U_K 

uwarunkowania psychologiczne  

W1_K02 

poprzez efektywne wykorzystanie wyobraźni, intuicji, 
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy 
wykazuje umiejętność samooceny, radzenia sobie ze stresem, 
reagowania, elastycznego myślenia, rozwiązywania problemów  
w celu adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności 
związanych z prezentacjami artystycznymi 

P6S_KK  P6U_K 

w zakresie komunikacji społecznej  

W1_K03 

wykazuje umiejętne komunikowanie się w obrębie własnego 
środowiska i społeczności, wypełnia rolę społeczną absolwenta, 
który przystępuje do rozwiązywania problemów dotyczących 
szeroko pojętych działań artystycznych w sposób świadomy  
i profesjonalny 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 

W1_K04 

umiejętnie posługuje się fachową terminologią z zakresu dziedziny 
muzyki i pokrewnych podejmując refleksje na tematy społecznych, 
naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą  
i etosem zawodu 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 

W1_K05 

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 
organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi 
przedsięwzięciami kulturalnymi także z zastosowaniem 
technologii informacyjnych 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW WOKALISTYKA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

POZIOM 7 PRK 

kod efektu 

uczenia się 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK 

Odniesienia do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

Poziomów PRK 

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych  

W2_W01 
posiada ogólną znajomość literatury muzycznej i związanych z nią 
tradycji wykonawczych oraz szeroką wiedzę dotyczącą literatury 
wokalnej i związanego z nią piśmiennictwa  

P7S_WG P7U_W 

W2_W02 

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-
naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania  
i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania), wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych w obrębie repertuaru wokalnego 
związanego z własną specjalnością  

P7S_WG P7U_W 

w zakresie zrozumienia kontekstu dyscypliny artystycznej  

W2_W03 
posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego 
muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia  
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru realizowanej specjalności  

P7S_WG P7U_W 

W2_W04 
posiada gruntowną wiedzę dotyczącą anatomii, fizjologii, higieny 
aparatu głosowego oraz oddechu również w aspekcie praktycznego 
jej zastosowania w działaniach scenicznych i estradowych 

P7S_WG P7U_W 

W2_W05 

posiada szeroką znajomość i zrozumienie linii rozwojowych  
w historii muzyki, znajomość stylów muzycznych i związanych  
z nimi tradycji wykonawczych oraz wiedzę dotyczącą muzyki 
współczesnej w celu kreowania działań artystycznych o wysokim 
stopniu oryginalności 

P7S_WG P7U_W 

W2_W06 

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych 
mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania 
archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania  
i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności  

P7S_WG P7U_W 

W2_W07 
posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy 
teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność 
do integrowania nabytej wiedzy  

P7S_WG P7U_W 

W2_W08 

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego, 
poszerzoną problematykę dotyczącą finansowych, 
marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty danej 
specjalności  

P7S_WG P7U_W 

w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej  

W2_U01 

posiada umiejętność wykorzystywania wysoce rozwiniętej 
osobowość artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie  
i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych także poprzez 
samodzielną interpretację i wykonywanie utworów muzycznych 
zgodnie z wymaganiami stylistycznymi  

P7S_UW P7U_U 

w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych  
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W2_U02 

wykazuje się umiejętnością budowania, pogłębiania  
i interpretowania obszernego repertuaru w zakresie swojej 
specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 
obszarze  

P7S_UW P7U_U 

W2_U03 

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi 
tradycji wykonawczych wykazuje się umiejętnością konstruowania 
i wykonywania, spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki 
wykonawczej, programów podczas realizacji własnych koncepcji 
artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego 
zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego  
i obowiązujących wzorców formalnych 

P7S_UW P7U_U 

w zakresie umiejętności kreacji artystycznej  

W2_U04 

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów 
artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami)  
oraz posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli w zespołach 
różnego typu  

P7S_UW  P7U_U 

w zakresie umiejętności improwizacji  

W2_U05 

posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób 
umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego w ramach 
określonych przez wykonywany repertuar, jeśli improwizacja 
związana jest ze specjalnością 

P7S_UW P7U_U 

w zakresie umiejętności warsztatowych  

W2_U06 

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania 
struktur rytmicznych, metrorytmicznych, szybkiego odczytania  
i opanowania pamięciowego utworów, aspektów dotyczących 
frazowania, artykulacji itp. opracowywanych utworów w warstwie 
zarówno muzycznej jak i tekstowej opracowywanych utworów  

P7S_UW 

P7S_UU  
P7U_U 

W2_U07 

poprzez samodzielną pracę oraz opanowanie efektywnych technik 
ćwiczenia rozwija posiadane umiejętności; doskonali warsztat 
techniczny i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania  
i wyrażania własnych koncepcji artystycznych  

P7S_UW 

P7S_UU  
P7U_U 

w zakresie umiejętności werbalnych  

W2_U08 

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji  
w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) 
na tematy dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i szerokiej 
problematyki z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania 
własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków 

P7S_UK P7U_U 

w zakresie umiejętności w zakresie publicznych prezentacji  

W2_U09 

potrafi podchodzić w sposób odpowiedzialny do publicznych 
wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, posiada 
umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego rodzaju 
formacjach zespołowych w ramach wspólnych prac i projektów, 
wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością 

P7S_UK P7U_U 

kompetencje społeczne w zakresie niezależność  

W2_K01 

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych 
i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia 
z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej 
w celu inspirowania i organizowania procesu doskonalenia 
umiejętności warsztatowych innych osób 

P7S_KK P7U_K 
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W2_K02 

jest samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania 
zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych 
szeroko pojętych działań kulturotwórczych także w warunkach 
ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji  

P7S_KR P7U_K 

kompetencje społeczne w zakresie uwarunkowań psychologicznych  

W2_K03 

wykorzystuje w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne 
wspomagające podejmowane działania m.in. poprzez stosowania 
technik pozwalających panować nad objawami stresu, potrafi 
świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej  
na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, 
wykorzystując wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego 
samokształcenia, prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą 
organizację przedsięwzięcia 

P7S_KK P7U_K 

kompetencje społeczne w zakresie komunikacji społecznej  

W2_K04 

podejmuje projekty o charakterze interdyscyplinarnym lub też 
wymagające współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki 
i nauki, wykazuje się umiejętnością funkcjonowania  
w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań 
artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy  

P7S_KO 

P7S_KR  
P7U_K 

W2_K05 

umiejętnie posługuje się fachową terminologią z zakresu muzyki  
i dziedzin pokrewnych podejmując refleksje na temat społecznych, 
naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą  
i etosem zawodu 

P7S_KO 

P7S_KR  
P7U_K 

W2_K06 
posiada umiejętność inicjacji, współpracy i integracji podczas 
realizacji skomplikowanych zadań w przystępnej formie także  
z zastosowaniem technologii informacyjnych 

P7S_KO 

P7S_KR  
P7U_K 

 

Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK Charakterystyki drugiego stopnia 

P – poziom PRK (6 lub 7) 

U – charakterystyka uniwersalna 

W – wiedza 

U – umiejętności 

K – kompetencje społeczne 

  

P – poziom PRK (6 lub 7) 

W – wiedza (G – głębia, K – kontekst) 

U – umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy, K – komunikowanie 

się, O – organizacja pracy, U – uczenie się) 

K – kompetencja społeczne (K – oceny, O – odpowiedzialność, 

R – rola zawodowa) 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

mgr Irena Wolniewska   starszy wykładowca, Dziekan Wydziału Wokalnego 

prof. dr hab. Bogdan Makal   profesor, Prodziekan Wydziału Wokalnego 

prof. dr hab. Piotr Łykowski  profesor, Kierownik Katedry Wokalistyki  

prof. dr hab. Magdalena Blum   profesor, Prorektor ds. artystycznych i naukowych 

dr hab. Olga Ksenicz   adiunkt  

mgr Agata Chodorek  wykładowca  

mgr Joanna Kołodziejska  asystent, Prodziekan Wydziału Instrumentalnego 

mgr Magdalena Wiącek  Dyrektor Biblioteki 

Katarzyna Schmidt   Pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich  

   

 

 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm., Uczelnia powinna 

opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

 
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (AMKL) jest publiczną uczelnią wyższą 

a zarazem ważnym centrum kultury muzycznej i nauki o sztuce, w którym w harmonijną całość splata 

się działalność dydaktyczna, artystyczna i naukowo-badawcza. Uczelnia powstała w 1948 roku jako 

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Była to wówczas piąta wyższa uczelnia Wrocławia, a zarazem 

siódma wyższa szkoła muzyczna w Polsce. Pierwszym Rektorem PWSM we Wrocławiu był 

ks. prof. dr Hieronim Feicht, muzykolog i kompozytor, wybitny badacz muzyki dawnej. Jako pierwszy 

powstał w Uczelni Wydział Pedagogiczny, w roku 1949 dołączył Wydział Wokalny, w 1950 – Wydział 

Instrumentalny oraz Wydział Teorii i Dyrygentury, poszerzony w roku 1951 o sekcję kompozycji. 

Czterowydziałowa struktura utrzymała się zasadniczo w całej historii Uczelni, podlegając dwukrotnie 

modyfikacjom. W 1981 roku wrocławska PWSM zmieniła status, stając się Akademią Muzyczną, 

wówczas także nadano jej imię wybitnego polskiego wirtuoza skrzypiec i kompozytora – Karola 

Lipińskiego. Ważnym faktem w najnowszej historii Akademii stała się zmiana jej siedziby.  

W 1993 roku Uczelnia zajęła nowy gmach przy pl. Jana Pawła II (budynek A) wraz z przylegającymi do 

niego dwoma budynkami (B i C). Dziś kampus Uczelni tworzy sześć budynków połączonych  

w funkcjonalną całość.  

 
W ramach wdrażania postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w Uczelni przeprowadzono zmiany strukturalne, których 

istotą było wyłonienie do odrębnego pionu organizacyjnego katedr i zakładów, działających do 30 

września 2019 r. w ramach wydziałów. Obecnie struktura Uczelni obejmuje dwa piony: naukowo-

artystyczny i dydaktyczny. Pion naukowo-artystyczny skupia: jeden instytut, trzynaście katedr i trzy 

zakłady. Celem działania tego pionu jest prowadzenie prac artystycznych i naukowo-badawczych oraz 

nadzór nad rozwojem kompetencji artystycznych i naukowych nauczycieli akademickich. Ciałem 

opiniodawczym i doradczym Rektora w tym zakresie jest Rada ds. Artystycznych i Naukowych, której 

przewodniczącym jest Prorektor właściwy ds. artystycznych i naukowych. 

 
Pion dydaktyczny tworzą cztery wydziały, kierowane przez Dziekanów. W ramach wydziałów 

prowadzone jest kształcenie na siedmiu kierunkach studiów, w ponad pięćdziesięciu zakresach. Jego 

celem jest zapewnienie młodym adeptom sztuki muzycznej studiów w nowoczesnej formie i możliwie 

najwyższej jakości, a także dbanie o wszechstronny rozwój studentów, tak, aby zostali w sposób 

kompleksowy przygotowani do pracy artystycznej, naukowo-badawczej, popularyzatorskiej, 

kulturotwórczej, a w przypadku uzyskania uprawnień pedagogicznych, także do pracy pedagogicznej. 

Ciałem doradczym i opiniodawczym Rektora w zakresie spraw dydaktycznych jest Rada  

ds. Kształcenia, której przewodniczącym jest Prorektor właściwy do spraw dydaktycznych.  

 
W ramach wprowadzonych zmian strukturalnych, w Uczelni powołano również nowy organ pod 

nazwą Rada Dyscypliny Sztuki Muzyczne, do kompetencji którego należy m.in. nadawanie stopnia 

doktora sztuki i stopnia doktora habilitowanego sztuki. Organ ten ma jednak szersze kompetencje 

związane z rozwojem Uczelni, które uregulowane są szczegółowo w § 20 Statutu AMKL.  
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Kształcenie w Uczelni odbywa się na poziomie studiów I stopnia, studiów II stopnia, a także 

na poziomie 8 PRK – w ramach Szkoły Doktorskiej oraz wygasających studiów III stopnia2, w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym, a także w ramach studiów podyplomowych oraz innych form 

kształcenia. Akademia organizuje rocznie blisko 500 różnego rodzaju imprez artystycznych, 

naukowych, upowszechniających i popularyzujących sztukę muzyczną i naukę o sztuce3. Akademia 

Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń  

i blisko współpracuje z siecią europejskich wyższych uczelni muzycznych. 

 
W roku 2020 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uzyskała Międzynarodowy 

Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej. Certyfikat ten został Uczelni nadany przez Zarząd Europejskiej 

Komisji Akredytacyjnej MusiQuE – Music Quality Enhancement, na najdłuższy możliwy okres 6 lat.  

 
W wyniku przeprowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki ewaluacji jakości działalności naukowej 

za lata 2017-2021, prowadzona w Uczelni dyscyplina sztuki muzyczne otrzymała kategorię B+ (decyzja 

Nr 199/802/2022). Władze Uczelni zdecydowały się złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

ze względu na niezadowalającą ocenę w stosunku do przedstawionej przez jednostkę dokumentacji. 

Proces odwoławczy jest w toku. 

 
Studia na kierunku wokalistyka prowadzone są na Wydziale Wokalnym, na poziomie studiów  

I i II stopnia w trybie stacjonarnym. Kształcenie w ramach kierunku odbywa się obecnie w jednym 

zakresie na studiach I stopnia: śpiew solowy oraz w trzech zakresach na studiach II stopnia: wokalno-

aktorski, pieśniarsko-oratoryjny, śpiew historyczny. Możliwe jest także rozwijanie umiejętności 

wokalnych w ramach studiów podyplomowych. 

 
Wydział Wokalny ściśle współpracuje z Katedrą Wokalistyki, kierowaną przez prof. dra hab. Piotra 

Łykowskiego. 
 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej  
na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Koncepcja kształcenia w ramach ocenianego kierunku otwiera przed studentami możliwości 

wielopłaszczyznowego rozwoju artystycznego i intelektualnego. Koncepcja kształcenia na kierunku 

wokalistyka zapewnia studentom niezbędne kompetencje zawodowe i umiejętności elastycznego 

dopasowywania się do potrzeb rynku, harmonijnie łącząc europejską przestrzeń współpracy 

artystycznej i intelektualnej z najlepszymi tradycjami polskiego i dolnośląskiego środowiska 

muzycznego. Koncepcja kształcenia jest spójna ze strategią Uczelni, realizuje misję służenia sztuce 

i społeczeństwu poprzez sztukę (pełny tekst Strategii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu dostępny na stronie internetowej Uczelni http://amuz.wroc.pl/misja-i-strategia-rozwoju-

16). 

                                                           

2  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone będą do dnia 31 grudnia 2023 r. 
3 Począwszy od marca 2020 r., w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, w latach akademickich 
2019/2020, 2020/2021 oraz częściowo także w roku akademickim 2021/2022 liczba imprez organizowanych w kontakcie 
bezpośrednim uległa zmniejszeniu.  

http://amuz.wroc.pl/misja-i-strategia-rozwoju-16
http://amuz.wroc.pl/misja-i-strategia-rozwoju-16
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Jednym z najistotniejszych założeń kształcenia studentów jest – obok precyzyjnie 

skonstruowanego programu kształcenia – nasycenie procesu studiów znaczącą liczbą różnorodnych 

doświadczeń artystycznych. Uczelnia stwarza możliwości nieustannego kreowania, 

wykorzystywania, rozwijania i testowania w praktyce nabywanych w trakcie studiów kompetencji. 

Przyczynia się do tego również dobra współpraca z regionalnym środowiskiem. Organizowane są : 

konkursy, warsztaty, kursy mistrzowskie, koncerty, konferencje i sympozja naukowe, pokazy 

sceniczne i spektakle operowe dla szerokiej publiczności. Stosuje się powiązanie realizowanego 

programu studiów z badaniami naukowymi poprzez m.in. rekonstrukcję i rozpowszechnianie 

zapomnianych dzieł kompozytorów polskich i zagranicznych, nagrania płytowe i video, takich jak:  

 

• (2017) Nowy Don Kiszot czyli sto szaleństw St. Moniuszki – spektakl i płytowa realizacja 
video (Wojciech Hejno); światowa prapremiera pełnej, oryginalnej wersji dzieła 
w przygotowaniu dra Andrzeja Wolańskiego i Grzegorza Wierzby, reż. Robert 
Skolmowski; wykonanie studenci kierunku wokalistyka,  

• (2018) Karmaniol St. Moniuszki – pierwsze wykonanie od czasów wileńskiej prapremiery 
na 56. Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie-Zdroju,  

• (2019) Współczesna prapremiera Kłótni przez zakład Karola Lipińskiego – w Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego (!) zagrana po ponad 200 latach od pierwszego 
wystawienia, wykonana i przygotowana przez studentów oraz pedagogów ocenianego 
kierunku oraz zespół orkiestrowy Wydziału Instrumentalnego (spektakl i DVD). 
Opracowanie muzykologiczne śpiewogry i edycja materiału nutowego Maciej Prochaska 
przy współpracy Joanny Subel i Piotra Łykowskiego, który był też koordynatorem 
merytorycznym wydania,  

• (2020) Loteria St. Moniuszki – premiera w wersji koncertowej, w ramach 58. Festiwalu 
Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju w wykonaniu studentów kierunku wokalistyka 
i kierunku instrumentalistyka,  

• (2021) wydanie płyty z utworami Antonia Caldary i Pietra Viokki; służy wszechstronnemu 
rozwojowi studentów. Nagranie to światowa premiera nagraniowa oratorium Apollo in 
cielo Caldary (materiały nutowe powstały na podstawie faksymile opublikowanych 
w Internecie). Ponadto absolutna prapremiera kantaty Partenza amorosa Viokki. 
Aktualna, nowoczesna partytura została opracowana na podstawie faksymile wersji 
kijowsko-berlińskiej, udostępnionej współczesnym prawykonawcom dzięki uprzejmości 
prof. Walentyny Węgrzyn-Klisowskiej. Dzieło absolutnie nigdy nie wykonywane od bardzo 
wielu (prawdopodobnie) 300 lat. 

Istotnym elementem koncepcji jest też koncentrowanie się na indywidualnej ścieżce rozwoju 

studenta (zgodne ze strategią Uczelni podejście student-centred learning), co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w formach i organizacji zajęć, doskonalenie jakości kształcenia poprzez modyfikację 

oferty dydaktycznej zgodnie z przyjętymi efektami uczenia się.  

Założenia koncepcji są systematycznie monitorowane pod kątem zapotrzebowania rynku 
i określane we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dalszemu rozwojowi 
kierunku służy także dostosowywanie programu studiów do rzeczywistych/realnych potrzeb 
zmieniających się wymogów rynku pracy (np. uruchamianie nowych zakresów, ciągłe wzbogacanie 
oferty zakresów już istniejących). 

W ramach Zadania 1 projektu POWER „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” zaplanowano, opracowano i uruchomiono na Wydziale 

Wokalnym, studiach II stopnia na kierunku wokalistyka zakres śpiew historyczny. Zadanie objęło 
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nowe elementy dydaktyki w formule i zakresie dotychczas nie realizowanym przez Akademię. 

Działania planowane w ramach zadania zakładały zorientowanie i dostosowanie oferty dydaktycznej 

uczelni do wymogów i potrzeb rynku pracy. Zakresu śpiew historyczny nie prowadzi żadna uczelnia 

w Polsce, zatem uruchomienie nowego programu wpisuje się w „Strategię Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na lata 2012-2020” w zakresie m.in. doskonalenia jakości 

kształcenia czy kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W ramach zadania zrealizowano 

oprócz zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów, zakup niezbędnych 

materiałów dydaktycznych, takich jak: literatura (nuty), stroje/kostiumy historyczne, instrumenty 

oraz wydanie płyty przy współudziale studentów.  

Cele kształcenia wynikają z misji Uczelni i obejmują spełnienie edukacyjnych oczekiwań 

studentów, korzyści dla nauki oraz pożytek dla społeczeństwa. Student zostaje wyposażony  

we wszechstronny zestaw niezbędnych kompetencji zawodowych, zarówno technicznych 

dotyczących doskonałego warsztatu wokalnego (w zależności od realizowanego zakresu elementów 

charakterystycznych i niezbędnych dla każdego z nich), intelektualnych (dogłębna znajomość 

kontekstów stylistycznych w doborze i realizacji repertuaru oraz kształtowania koncepcji), 

organizacyjnych (umiejętność planowania pracy z zespołem, w zespole, współpraca  

z innymi muzykami oraz z instytucjami artystycznymi np. Operą Wrocławską, Narodowym Forum 

Muzyki) oraz pedagogicznych (Studium Pedagogiczne). 

Na wszystkich etapach edukacji studenci są wspierani w rozwijaniu własnych predyspozycji, 

zainteresowań (służą temu szczególnie zajęcia indywidualne oraz system przedmiotów 

fakultatywnych) i w kształtowaniu swojej artystycznej osobowości. Integrująca formuła studiów 

(różne zajęcia zbiorowe, realizowane projekty międzywydziałowe i międzyuczelniane), sprzyja 

nabywaniu kompetencji przydatnych w dalszym życiu zawodowym. 

Studenci biorąc udział w badaniach naukowych prowadzonych przez wykładowców są 

inspirowani i zachęcani do własnych poszukiwań, mając możliwość prezentowania ich efektów 

w ramach działań artystycznych i popularyzatorskich oraz na konferencjach i sympozjach,  

dzięki czemu przyczyniają się do wzbogacania naukowego dorobku Akademii i doskonalenia 

własnego warsztatu. Wzajemne wspieranie własnych działań i rozwijanych pasji ułatwiają im 

działające w Uczelni studenckie koła artystyczno-naukowe. Kolejnym istotnym celem kształcenia jest 

dostarczanie społeczeństwu wysoko wykwalifikowanych pedagogów śpiewu, specjalistów emisji 

głosu oraz animatorów kultury. 

Efekty uczenia się, dostępne na stronie internetowej Uczelni Wydział III – Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, są spójne z koncepcją kształcenia i wynikającymi z nich 

sylwetkami absolwenta (szczegółowe przedstawienie sylwetek dostępne na stronie internetowej 

Uczelni: Wokalistyka – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu). 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów studiów I stopnia na kierunku 

wokalistyka odpowiadają 6 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, szczególny akcent pada w nich 

na kształtowanie samodzielnego artysty wokalisty zdolnego do dalszego świadomego doskonalenia 

warsztatu wokalno-scenicznego poprzez np. kontynuację nauki śpiewu, kształtowania swojej 

osobowości, planowanie dalszego zdobywania wiedzy (z zakresu W), komunikację z otoczeniem oraz 

https://amuz.wroc.pl/wydzial-iii-4768
https://amuz.wroc.pl/wydzial-iii-4768
https://amuz.wroc.pl/wokalistyka-4084
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podejmowanie decyzji i odpowiedzialność podczas pracy w zespole (z zakresu K). Ze względu 

na specyfikę kierunku studiów obejmującą przygotowanie do pracy w różnorodnych konfiguracjach 

zespołowych, specyfikach akustycznych, należy tu podkreślić nacisk kładziony na umiejętność (U), 

odnajdywania się w nietypowych, zmiennych warunkach. 

Efektom ściśle merytorycznym towarzyszy pogłębianie znajomości języków obcych zarówno 

w celu doskonalenia komunikowania się w wybranym nowożytnym języku obcym jak i poszerzania 

zakresu znajomości terminologii muzycznej, a także poprawnej fonetycznie realizacji warstwy 

tekstowej (i zrozumienia) utworów. 

Ze względu na specyfikę kierunku student realizuje obowiązkowo lektorat języka włoskiego, 

do wyboru: lektorat języka angielskiego lub niemieckiego Od toku studiów rozpoczynającego się 

w roku akademickim 2022/2023 obowiązkowo: fonetykę języków francuskiego, hiszpańskiego 

i rosyjskiego. W związku ze specyfiką zakresu śpiew historyczny, student obowiązkowo realizuje 

podstawy języka łacińskiego. 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów studiów II stopnia są zgodne 

z 7 poziomem PRK i uwypuklają oraz podkreślają konieczność dążenia do posiadania, na poziomie 

profesjonalnym, umiejętności (U) oraz wiedzy (W) zarówno w sferze warsztatowej,  

jak i komunikacji oraz współpracy ze zróżnicowanymi kręgami artystów oraz odbiorców – niezwykle 

istotnej ze względu na specyfikę kierunku (U), oraz przewodzenia i działanie w grupie, a także 

ponoszenia odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy (K). Absolwent studiów II stopnia może 

zostać wyposażony w odpowiedni zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogiczno-

psychologicznych oraz dydaktycznych, nabywając uprawnienia w ramach realizacji Studium 

Pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela śpiewu solowego lub emisji 

głosu. 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 

nauczania i uczenia się 

Harmonogram realizacji programu studiów 

Struktura programu kształcenia i harmonogram jego realizacji sformułowane zostały w myśl 

koncepcji uwzględniającej prowadzoną na kierunku działalność artystyczną i naukową oraz 

możliwości kadrowe i finansowe Uczelni. Ponadto uwzględniono: misję Akademii, a także potrzeby 

i oczekiwania podmiotów zewnętrznych (przede wszystkim ważnych instytucji kulturalnych 

i edukacyjnych oraz innych potencjalnych pracodawców absolwentów). Przy ustalaniu programu 

wzięte zostały również pod uwagę takie czynniki jak: metody ewaluacji osiągnięć studentów, zasoby 

informacyjne i baza materialna niezbędna do realizacji programu kształcenia, a także 

konkurencyjność kształcenia. 

Studia w AMKL prowadzone są zgodnie z efektami uczenia się, do których są dostosowywane 

programy studiów, zatwierdzane uchwałami Senatu (do 2019 roku także uchwałami Rady Wydziału). 

Programy studiów oraz plany studiów podawane są studentom do wiadomości przed rozpoczęciem 

każdego roku akademickiego. 
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Treści programowe nauczanych przedmiotów wpisane są w konstrukcję programu studiów, 

uwzględniając dostępną wiedzę z zakresu wokalistyki – dowodzi tego aktywność artystyczna 

i badawcza wykładowców oraz nieustanne doskonalenie ich warsztatu merytorycznego 

i metodycznego. Wszelkie zmiany wprowadzane w programach studiów dotyczą studentów 

rozpoczynających naukę w kolejnym roku akademickim i obowiązują w całym cyklu ich kształcenia. 

W ostatnich latach prace nad programami studiów związane były z doskonaleniem istniejących 

planów studiów oraz powstaniem zakresu śpiew historyczny. Nowy zakres powołano na studiach 

II stopnia na kierunku wokalistyka w ramach projektu POWER dla toku studiów rozpoczynającego się 

w roku akademickim 2019-2020. Zakres jest kontynuowany w ramach kierunku dla kolejnych 

roczników rozpoczynających studia w latach 2020-2021, 2021-2022 oraz 2022-2023. Obecnie 

na kierunku prowadzone są studia I stopnia w zakresie śpiew solowy oraz studia II stopnia w trzech 

zakresach: wokalno-aktorskim, pieśniarsko-oratoryjnym oraz wspomnianym już śpiewie 

historycznym. 

Treści programowe. Grupy przedmiotów 

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Studentów obowiązuje semestralny system 

realizacji zaliczeń i egzaminów. Zajęcia są planowane w cyklu tygodniowym, dwutygodniowym lub 

projektowym. Szczegółowy wykaz wszystkich realizowanych przedmiotów wraz z  liczbą godzin 

dydaktycznych i punktami ECTS znajduje się w planach studiów dostępnych na stronie internetowej 

Uczelni – Wydział III – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Dokładne treści 

programowe poszczególnych przedmiotów zawiera dostępny na stronie internetowej Uczelni zbiór 

sylabusów – Wydział III – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Każdy 

z przedmiotów posiada odrębnie opracowany sylabus, który zawiera liczbę godzin dydaktycznych, 

sposób ich realizacji oraz przypisaną liczbę punktów ECTS. W sylabusie pedagog przedstawia cele 

przedmiotu, zaplanowane treści programowe, formy kształcenia i kryteria oceny, a także efekty 

uczenia się, jakie student powinien uzyskać. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, 

których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy 

studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów. Studia  

I stopnia obejmują 6 semestrów, w czasie których student zdobywa minimum 180 punktów ECTS,  

a studia II stopnia – 4 semestry, w trakcie których powinien zgromadzić 120 punktów ECTS. Zajęcia 

są planowane w cyklu tygodniowym, realizowane są w liczbie od 0,5 do 4 godzin lekcyjnych danego 

przedmiotu w tygodniu. Zależnie od specyfiki poszczególnych przedmiotów przewidziane są różne 

formy kształcenia (ćwiczenia, wykłady, seminaria) i organizacji zajęć (indywidualne, grupowe, 

zespołowe). 

Realizowane w czasie studiów treści programowe są dobrane w wypadku przedmiotów 

praktycznych, indywidualnych i zespołowych pod kątem maksymalnej przydatności dla studenta oraz 

mobilizowania go do samodoskonalenia i samoorganizacji. Przedmioty teoretyczne i wykłady mają 

na celu zapoznanie studenta z jak najbogatszym kontekstem przedmiotu studiów.   

Program kształcenia studiów I i II stopnia został zaplanowany w oparciu o następujące grupy 

przedmiotów: obowiązkowe (zawierające najważniejsze z perspektywy kierunku treści kształcenia), 

ograniczonego wyboru (wybór języka, zespołu, form zajęć z wychowania fizycznego) i dodatkowe 

(w tym także zajęcia fakultatywne prowadzone w ramach innych kierunków, służące stworzeniu 

https://amuz.wroc.pl/wydzial-iii-8467
https://amuz.wroc.pl/wydzial-iii-3961
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indywidualnej ścieżki kształcenia stosownie do zainteresowań, predyspozycji i planów zawodowych 

studenta). 

Na studiach I stopnia podstawą kształcenia na kierunku wokalistyka jest przedmiot kierunkowy – 

śpiew solowy. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i odbywają się w relacji „mistrz-uczeń”. 

Pedagog przedmiotu głównego jest promotorem całości dyplomu, w tym pisemnej pracy 

dyplomowej studenta. Bardzo istotnym przedmiotem indywidualnym jest praca z korepetytorem, 

która kształtuje umiejętności we współpracy z pianistą, a która realizowana jest także częściowo 

podczas zajęć ze śpiewu.  

W programie studiów I stopnia znajdują się obowiązkowe przedmioty rozwijające predyspozycje 

pracy w zespole i umiejętności działania i „obycia” na scenie, bądź estradzie: sceny wokalno-

aktorskie, śpiew zespołowy, praca nad plastyką ciała, etiudy sceniczne. Dopełnieniem edukacji 

ogólnej są teoretyczne przedmioty specjalistyczne jak np.: specjalistyczna literatura pieśniarska 

i oratoryjno-kantatowa, zarys stylistyki muzyki dawnej i przedmioty ogólnomuzyczne, takie jak: 

historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, harmonia. 

Innymi przedmiotami obowiązkowymi są metodologia pisania pracy dyplomowej, promocja 

i marketing dóbr kultury. Elementem wykształcenia humanistycznego jest od roku akademickiego 

2022-2023 historia sztuki, w wymiarze 60 godzin i 4 punktów ECTS oraz psychologia twórczości 

w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Przedmiot język obcy, ze szczególnym uwzględnieniem 

terminologii muzycznej, realizowany jest w wymiarze 180 godzin dla lektoratu języka włoskiego, 120 

godzin dla drugiego wybranego języka obcego. Dodatkowo program studiów I stopnia dla kierunku 

wokalistyka od roku akademickiego 2022-2023 zawiera obowiązkową realizację fonetyki języka 

francuskiego w wymiarze 16 godzin, hiszpańskiego 14 godzin oraz rosyjskiego 30 godzin. 

Uzupełnieniem planów studiów jest szeroka lista fakultetów, w wymiarze 54 punktów ECTS. 

Na studiach II stopnia przedmiot kierunkowy śpiew solowy zakłada wyższy poziom rozwoju 

artysty wokalisty, dając możliwość specjalizacji głosu w wybranym repertuarze na jednym z trzech 

zakresów: wokalno-aktorskim, pieśniarsko-oratoryjnym, śpiewie historycznym. Ujęte w planach 

studiów przedmioty ściśle związane są ze specyfiką poszczególnych zakresów. Innymi przedmiotami 

obowiązkowymi dla wszystkich zakresów na ocenianym kierunku są: metodologia pisania pracy 

dyplomowej, promocja i marketing dóbr kultury oraz przedmiot humanistyczny od roku 

akademickiego 2022-2023 do wyboru (muzyka a humanistyka, historia estetyki, psychologia muzyki) 

w wymiarze 60 godzin i 5 punktów ECTS. W planach studiów znajduje się także język obcy 

w wymiarze 60 godzin. Plany studiów II stopnia uzupełnione są fakultetami w wymiarze 36 punktów 

ECTS. Z bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych student dobiera te, które uzna za istotne pod 

kątem poszerzania swoich zainteresowań, doskonalenia określonych kompetencji bądź 

przygotowania do zmiany ścieżki kształcenia, uzyskując za ich realizację 30% ogólnej sumy punktów 

ECTS. W procesie zapisów na przedmioty fakultatywne (oraz na lektoraty z języków obcych) 

wykorzystywany jest system elektroniczny, w którym prezentowana jest dostępna oferta 

przedmiotów, a student rejestruje się na wybrane zajęcia. W niektórych sytuacjach (np. w wypadku 

przekroczenia limitu liczebności grupy) konieczna jest jednak indywidualna korekta wyboru, 

potwierdzona zgodą prowadzącego przedmiot i zatwierdzona decyzją Dziekana, który stara się 

uwzględniać preferencje studenta. 



17 

 

Konstrukcja planów studiów i zawartych w nich treści kształcenia dąży do zaplanowania kierunku 

rozwoju, w którym student na indywidualnych zajęciach ze śpiewu solowego pracuje nad realizacją 

i interpretacją konkretnego repertuaru, na wykładzie z literatury specjalistycznej oraz historii muzyki 

w aspekcie wykonawczym zgłębia stylistyczne zasady interpretacji utworów i ich dziejowe 

uwarunkowania, a na wykładzie z historii sztuki poznaje szeroki kontekst kulturowy,  

w którym potrafi osadzić dzieła muzyczne. Zajęcia np. z przedmiotu sceny wokalno-aktorskie oraz 

przygotowania i opracowania partii (i innych) umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytych 

kompetencji.  

Istotny dla dydaktyki jest także fakt, że pedagodzy prowadząc zajęcia wykładowe, wykorzystują 

elementy interaktywne, również sprzyjające procesowi osiągania i weryfikowania efektów  

uczenia się. Wybór formy zajęć jest też powiązany z faktem stosowania różnych, najbardziej 

adekwatnych dla danego przedmiotu metod kształcenia. Każdy z pedagogów, opierając się  

na własnym doświadczeniu dydaktycznym, dokonuje wyboru metod spośród tradycyjnych (wykład,  

seminarium, zajęcia indywidualne w relacji „mistrz-uczeń” itp.) i nowych (lub na nowo nazwanych) 

metod kształcenia, np. problem based learning (przykładowo: poszukiwanie rozwiązania 

konkretnego problemu technicznego w repertuarze opracowywanym na indywidualnym 

przedmiocie), design thinking (przykładowo: projekty realizowane w ramach pokazów scenicznych), 

peer learning (przykładowo: tworzenie okazji do wzajemnej oceny własnych działań np. w ramach 

przedmiotów/projektów scenicznych). W roku 2020 Akademia wdrożyła prowadzenie zajęć  

z wybitnie zdolnymi studentami, wykorzystując opracowany model tutoringu w ramach projektu 

„Mistrzowie Dydaktyki”. Część przedmiotów wiąże się ściśle z problematyką danych zakresów, 

wspierając rozwój studenta oraz wychodząc naprzeciw jego przyszłym potrzebom zawodowym, np.: 

przedmioty sceniczne dla zakresu wokalno-aktorskiego, przedmioty dotyczące wykonawstwa liryki 

wokalnej i aspektów wykonawstwa muzyki dawnej dla zakresu pieśniarsko-oratoryjnego oraz 

zakresu śpiew historyczny przedmioty specjalistyczne, jak praca z instrumentem klawiszowym  

i basso continuo, taniec dawny, dawne temperacje i notacje, podstawy języka łacińskiego.  

Wśród metod kształcenia wykorzystywanych na kierunku wymienić także należy warsztaty 

mistrzowskie z udziałem wybitnych artystów. W ostatnich latach gościliśmy polskich artystów 

o międzynarodowej renomie, m.in.: prof. dr hab. Aleksandrę Kurzak, dyrektora Mariusza Kwietnia, 

prof. dra hab. Marcina Szelesta. Jako wsparcie kształcenia artystycznego wykorzystywane są różne 

formy e-learningu, programy, aplikacje i rozmaite narzędzia multimedialne. Do prowadzenia 

dydaktyki wykorzystuje się bogatą infrastrukturę Uczelni: sprzęt audio-video, sale koncertowe 

i kameralne, zasoby biblioteczne, studia nagrań.  

Ważne jest, że student posiada możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności w ramach 

publicznych recitali wokalnych, egzaminów, koncertów klas, innych działań artystycznych oraz 

pokazów estradowych i scenicznych z przedmiotów, takich jak: śpiew zespołowy, zespoły wokalne 

i wokalno-instrumentalne, opracowanie oratoriów i kantat, seminaria kameralistyki 

zachodnioeuropejskiej i słowiańskiej, dykcja, pantomima, praca nad plastyką ciała z elementami 

tańca, etiudy sceniczne, sceny aktorskie, przygotowanie muzyczne i opracowanie sceniczne partii. 

Udział studenta w publicznych, szeroko rozumianych działaniach artystycznych (pod czujnym okiem 

pedagoga przedmiotu głównego) niezwiązanych bezpośrednio z dydaktyką jest traktowany jako 

praktyki zawodowe. Doskonalenie zaś umiejętności w zakresie języków obcych znacząco ułatwia 
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studentom korzystanie z obcojęzycznej literatury specjalistycznej, aktywne i świadome uczestnictwo 

w warsztatach i lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez zagranicznych wykładowców oraz 

wymianę doświadczeń z kolegami z innych stron świata.  

W ramach Studium Pedagogicznego, które od roku akademickiego 2021-2022 jest integralną 

częścią studiów, student ma możliwość poszerzenia swoich kompetencji poprzez udział 

w przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym realizując przedmioty takie jak: psychologia, 

psychologia muzyki, pedagogika, dydaktyka, dydaktyka szczegółowa, praktyka zawodowa – 

ogólnopedagogiczna. Przygotowanie dydaktyczne realizowane jest w ramach dydaktyki śpiewu 

solowego, dydaktyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dydaktyki 

instrumentalnej i wokalnej z elementami kameralistyki. Uzupełnienie specjalistycznej wiedzy 

pedagogiczno-psychologicznej i dydaktycznej poprzez realizację praktyk skutkuje nabyciem 

uprawnień do nauczania śpiewu solowego. Praktyki realizowane w formie biernej (hospitacja zajęć) 

i czynnej (prowadzenie zajęć) prowadzone są zarówno w Szkole Muzycznej II stopnia, 

jak i w Akademii Muzycznej. Student jest zobowiązany uzyskać także odpowiednią liczbę godzin 

biorąc udział w warsztatach, kursach mistrzowskich i metodycznych. Dla kierunku wokalistyka 

realizacja Studium Pedagogicznego jest możliwa wyłącznie dla studentów studiów II stopnia 

wszystkich zakresów i nie jest obowiązkowa. 

Organizacja procesu nauczania i uczenia się obejmuje zajęcia prowadzone w siedzibie Uczelni 

oraz praktyki i pracę własną studenta poza tą siedzibą. W tym miejscu należy zaakcentować 

zwłaszcza aspekt techniczny tego zagadnienia i nowy wątek – kształcenie na odległość. Techniki  

e-learningu wykorzystywane do tej pory głównie w roli wspomagającej (przesyłanie nagrań 

i dostępnej w formie elektronicznej literatury przedmiotu, mailowe konsultacje w ramach 

seminarium pracy magisterskiej i innych przedmiotów metodycznych) zaczęły być powszechnie 

testowane i eksploatowane w związku z zawieszeniem od marca 2020 roku tradycyjnych zajęć 

wskutek pandemii COVID-19. Wszyscy pracownicy ocenianego kierunku wykazali się determinacją 

i pomysłowością w poszukiwaniu i wykorzystywaniu narzędzi komunikacji zdalnej najlepiej 

korespondujących ze specyficznymi wymogami prowadzonych przez siebie zajęć, mimo licznych 

trudności i pewnych niemożliwych do zniwelowania niedoskonałości tych technologii (szczególnie 

w zakresie jakości dźwięku oraz synchronizacji czasowej). Obecnie trwają prace nad ujednoliceniem 

stosowanych narzędzi na bazie zapewnionego przez Uczelnię pakietu usług, programów i aplikacji 

firmy Google i ustaleniem procedur ich używania. 

Istotnym aspektem merytorycznym organizacji procesu nauczania jest natomiast możliwość jego 

indywidualizacji. Zgodnie z Regulaminem Studiów § 8 i 9, m.in. dopuszcza się możliwość odbywania 

studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS). Szczegółową charakterystykę przypadków, 

w których studenci mogą ubiegać się o przyznanie IOS określa Regulamin Studiów § 9, 

ust. 1, pkt. 1- 12. 

Decyzję w sprawie przyznania IOS podejmuje Dziekan na wniosek studenta, po uzyskaniu opinii 

pedagoga przedmiotu głównego oraz po uzyskaniu zgody Rady Wydziału. Wydając taką decyzję, 

Dziekan określa okres, na który przyznaje się IOS, a także harmonogram realizacji IOS. Uchwała Rady 

Wydziału w sprawie IOS może określać osiągnięcia studenta zwalniające go z realizacji 

poszczególnych przedmiotów wraz z przyznaniem określonych ocen/zaliczeń i punktów ECTS lub 
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wskazywać przedmioty, które będą realizowane zamiennie. Dziekan może wyznaczyć opiekuna, 

który sprawuje nadzór nad realizacją IOS przez studenta oraz służy mu radą i pomocą.  IOS to szansa 

zarówno dla wybitnie uzdolnionych studentów, jak i borykających się z trudnościami bytowymi. 

Na mocy § 18 Regulaminu Studiów student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ma 

prawo do realizacji programu studiów w warunkach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, 

o ile warunki i możliwości AMKL pozwalają na ich dostosowanie do rodzaju  

i stopnia niepełnosprawności. Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków 

dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest złożenie wniosku zawierającego wykaz 

szczególnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, której szczególne potrzeby są uwzględniane 

w miarę możliwości sprzętowych (w tym komputerowych i posiadanego specjalistycznego 

oprogramowania) i uwarunkowań architektonicznych Akademii, w tym w zakresie i w formie 

dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Decyzję w sprawie uwzględnienia wniosku 

studenta niepełnosprawnego podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika ds. osób 

z niepełnosprawnością i Dziekana. 

Należy dodać także, że AMKL jest otwarta i przyjazna wobec studentów  

z niepełnosprawnościami, którzy otrzymują wsparcie zarówno na poziomie ogólnouczelnianym 

(m.in. poprzez działanie Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych), jak i wybranego zakresu 

studiów (tworzenie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – modyfikacja kolejności i sposobu 

przyswajania treści programowych, rozszerzanie możliwych form wykazywania się przez studenta 

opanowanym zakresem wiedzy), dzięki czemu wśród absolwentów znajdują się m.in. osoby 

niewidome lub z innymi dysfunkcjami. 

Ocena przyjętych rozwiązań 

Proces kształcenia realizowany na kierunku wokalistyka prowadzony jest w oparciu o misję, wizję 

i strategię rozwoju AMKL, a także określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowe 

Ramy Kwalifikacji. W przebieg tego procesu zaangażowani są pracownicy badawczo-dydaktyczni, 

dydaktyczni oraz studenci, a także pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi uczestniczący 

w jego organizacji. Szczególny nacisk kładziony jest na jakość kształcenia, zapewnienie różnorodności 

bodźców i wieloaspektowy rozwój studentów. Istotne jest także ukierunkowanie procesu kształcenia 

na uzyskanie modelowej sylwetki absolwenta przy uwzględnieniu indywidualnych cech 

i predyspozycji każdego studenta. 

System kształcenia jest sumą różnych, opisanych wyżej elementów. Warunkiem jego 

prawidłowego funkcjonowania są właściwe zależności między tymi elementami, ich spójność 

i harmonijność – począwszy od weryfikacji kandydatów na studia, poprzez organizację studiów 

i dobór właściwej kadry pedagogicznej, indywidualizację nauczania oraz zapewnienie studentom 

opieki dydaktycznej, naukowej i materialnej. Wnikliwa analiza tych czynników należy 

do najważniejszych zadań władz Wydziału.  
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Przyjęcie na studia – wymagania wstępne oraz sposób weryfikacji kandydatów 

Zasady rekrutacji zawarte są w dokumentach rokrocznie uaktualnianych i udostępnianych 

ze znacznym wyprzedzeniem na stronie internetowej Akademii. Podczas rekrutacji na rok 

akademicki 2022/2023 obowiązywały niżej wymienione dokumenty:  

 
1. Uchwała nr 13/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 

15 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia 

stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

2. Uchwała nr 8/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia  

27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.  

w sprawie ustalenia Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, 

sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne 

i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

3. Uchwała nr 4/2021 Rady Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu\z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku określającego zasady, warunki 

i tryb postępowania rekrutacyjnego oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne  

pierwszego, drugiego stopnia oraz English Division, a także określenia zasad, warunków i trybu 

postępowania rekrutacyjnego oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia podyplomowe, na rok 

akademicki 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale 

Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

4. Uchwała nr 23/2021 Rady Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  

we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia szczegółowych wymagań 

programowych na egzaminy wstępne na rok akademicki 2022/2023 na Wydziale Wokalnym . 

Informacje ogólne  

Każdego roku Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego uchwala Warunki i tryb rekrutacji 

oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  

i drugiego stopnia na kolejny rok akademicki. Informacje te dostępne są zarówno w BIP, jak i na 

stronie internetowej AMKL w zakładce Kandydat – Warunki i tryb rekrutacji oraz w Informatorze dla 

kandydatów na studia (dostępnym także na stronie internetowej Uczelni). Zgłoszenia kandydatów 

na studia I i II stopnia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej 

przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK). Zgłoszenia muszą być przesłane zgodnie 

z ogłoszonymi przez Akademię terminami. W uzasadnionych wypadkach Rektor może wyrazić zgodę 

na zmianę terminu złożenia dokumentów lub sposobu rejestracji kandydata  

i dopuszczenie warunkowe do egzaminu wstępnego osób, które nie spełniły wymagań określonych 

w warunkach rekrutacji. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy i jest przeprowadzany  

w języku polskim (z wyjątkiem formy English Division). Należy zauważyć, że w myśl Statutu AMKL 

https://bip.amuz.wroc.pl/946/151/uchwala-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/946/151/uchwala-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/946/151/uchwala-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/946/151/uchwala-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/946/151/uchwala-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1124/168/uchwala-nr-82022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1124/168/uchwala-nr-82022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1124/168/uchwala-nr-82022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1124/168/uchwala-nr-82022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1124/168/uchwala-nr-82022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1124/168/uchwala-nr-82022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-132021-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-trybu-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-sposobu-jej-przeprowadzenia-oraz-zakresu-egzaminow-wstepnych-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
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przedkładanie Senatowi warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminów wstępnych 

należy do jednego z zadań Rady Wydziału. 

Do oceny kandydata stosuje się system punktowy w skali od 0 do 25 punktów:  

Liczba punktów  ocena  

25-24  5+  

23-22  5  

21  5-  

20-19 4+  

18-17  4  

16  4-  

15-14 3+  

13-11 3  

10-0 2  
 

Warunkiem pozytywnego zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie z każdego etapu minimalnej 

liczby punktów, określonej w tabeli punktacyjnej (poniżej). W praktyce, ze względu na konkursowy 

charakter egzaminów, przyjmowani są kandydaci z najwyższą punktacją mieszczący się w limicie 

miejsc określonym na dany rok akademicki zarządzeniem Rektora AMKL: 

1. Zarządzenie nr 30/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na 

poszczególnych poziomach, kierunkach i zakresach studiów na studia stacjonarne 

pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

2. Zarządzenie nr 25/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach 

studiów stacjonarnych I oraz II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023. 

 

Kandydata na studia I stopnia obowiązuje trzyetapowy, konkursowy egzamin wstępny oraz 

wiedza w zakresie szkoły muzycznej II stopnia (ze zmianami w dobie pandemii COVID-19, który to 

egzamin przeprowadzono w formie dwuetapowej z wykorzystaniem technologii informatycznych 

w roku 2020/2021).  

Po zakończeniu dwuczęściowego pierwszego etapu egzaminów Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu, a po jego zakończeniu 

– listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dwuczęściowego etapu trzeciego.  

Po zakończeniu etapu trzeciego, ogłaszana jest lista kandydatów, którzy uzyskawszy odpowiednią 

liczbę punktów, pomyślnie zdali egzamin wstępny. Kandydat może otrzymać zaświadczenie  

o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych zakresów egzaminacyjnych oraz o sumie 

https://bip.amuz.wroc.pl/1133/165/zarzadzenie-nr-302022-z-dnia-14-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-maksymalnych-limitow-przyjec-na-poszczegolnych-poziomach-kierunkach-i-zakresach-studiow-na-studia-stacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1133/165/zarzadzenie-nr-302022-z-dnia-14-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-maksymalnych-limitow-przyjec-na-poszczegolnych-poziomach-kierunkach-i-zakresach-studiow-na-studia-stacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1133/165/zarzadzenie-nr-302022-z-dnia-14-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-maksymalnych-limitow-przyjec-na-poszczegolnych-poziomach-kierunkach-i-zakresach-studiow-na-studia-stacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1133/165/zarzadzenie-nr-302022-z-dnia-14-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-maksymalnych-limitow-przyjec-na-poszczegolnych-poziomach-kierunkach-i-zakresach-studiow-na-studia-stacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1133/165/zarzadzenie-nr-302022-z-dnia-14-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-maksymalnych-limitow-przyjec-na-poszczegolnych-poziomach-kierunkach-i-zakresach-studiow-na-studia-stacjonarne-pierwszego-i-drugiego-stopnia-na-rok-akademicki-20222023-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1127/165/zarzadzenie-nr-252022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-liczby-miejsc-na-poszczegolnych-kierunkach-studiow-stacjonarnych-i-oraz-ii-stopnia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-akademicki-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1127/165/zarzadzenie-nr-252022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-liczby-miejsc-na-poszczegolnych-kierunkach-studiow-stacjonarnych-i-oraz-ii-stopnia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-akademicki-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1127/165/zarzadzenie-nr-252022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-liczby-miejsc-na-poszczegolnych-kierunkach-studiow-stacjonarnych-i-oraz-ii-stopnia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-akademicki-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1127/165/zarzadzenie-nr-252022-z-dnia-27-kwietnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-liczby-miejsc-na-poszczegolnych-kierunkach-studiow-stacjonarnych-i-oraz-ii-stopnia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-akademicki-20222023.html
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punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. O przyjęciu na studia decydują: 

suma punktów, która określa kolejność miejsc na liście kandydatów oraz limit miejsc ustalony przez 

Rektora. W wypadku rezygnacji kandydata, na liście umieszcza się automatycznie kolejną osobę  

z listy tych, którzy zdali egzamin, a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc. W wypadku 

niewypełnienia limitu miejsc na studiach I lub II stopnia, Rektor na wniosek Dziekana może ogłosić 

dodatkową rekrutację. Na studia II stopnia egzamin wstępny jest dwuczęściowy, jednoetapowy,  

a podczas egzaminów przy obliczaniu punktów stosuje się mnożniki w zależności od zakresu studiów. 

W poniższej tabeli przedstawiono zakres egzaminów wstępnych na studia I i II stopn ia na rok 

akademicki 2022/2023 wraz ze sposobem punktowania. 

Kierunek/ 

zakres 
Zakres egzaminów 

Punktacja 
Tabela 

punktacyjna 
Liczba punktów 

Wokalistyka 

 

zakres: śpiew solowy 

 

 

studia I stopnia 

stacjonarne 

oraz 

English Division 

I ETAP 

Śpiew solowy (egzamin dwuczęściowy) 

Część I 

Wykonanie dwóch utworów  

(0-25 pkt.) 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 25 

− minimalna liczba punktów 
(kwalifikująca do drugiej części 
egzaminu ze śpiewu 
solowego): 18 

Część II 

Wykonanie trzech utworów 

Kandydat może w drugiej części 
powtórzyć jeden z utworów z części 
pierwszej 

(0-25 pkt.) x 2 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 
50 

− minimalna liczba punktów: 36 

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie 
przynajmniej 54 punkty. 

II ETAP 

Kształcenie słuchu (0-25 pkt.) 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 25 

− minimalna liczba punktów: 18 

Do III etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który w etapie II uzyskał 

przynajmniej 18 punktów. 

III ETAP 

Część I 

Kolokwium z wiedzy dotyczącej 
kierunku studiów 

(0-25 pkt.) 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 25 

− minimalna liczba punktów 
(kwalifikująca do części 
drugiej): 11 

Część II 

Rozmowa kwalifikacyjna 

(0-25 pkt.) 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 25 

− minimalna liczba punktów: 11 

Etap III egzaminu wstępnego zdał kandydat, który uzyskał przynajmniej 22 punkty. 

Egzamin wstępny zdał kandydat, którego suma trzech etapów wynosi 
przynajmniej 94 punkty. 

Wokalistyka 

 
Część I 

(0-25 pkt.) x 2,5 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 
62,5 

− minimalna liczba punktów 
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zakresy: 

− wokalno-aktorski 

− pieśniarsko-
oratoryjny 

 

studia II stopnia 

stacjonarne 

oraz English Division 

Egzamin ze śpiewu solowego 
(program w zależności od zakresu) 

(umożliwiająca przejście do 

części drugiej): 45 

Część II 

Rozmowa kwalifikacyjna 

(0-25 pkt.) x 0,5 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 
12,5 

− minimalna liczba punktów: 9 

RAZEM: 

− maksymalna liczba punktów: 75 

− minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54 

Wokalistyka 

 

zakres: 

− śpiew historyczny 
 

studia II stopnia 

stacjonarne 

oraz English Division 

Część I 

Egzamin ze śpiewu solowego 
w zakresie śpiew historyczny 

(0-25 pkt.) x 2 

Załącznik nr 1 

− maksymalna liczba punktów: 50 

− minimalna liczba punktów 
(umożliwiająca przejście do 
części drugiej): 36 

Część II 

Rozmowa kwalifikacyjna 
z elementami wiedzy dotyczącej 
kierunku studiów 

(0-25 pkt.) x 1 

Załącznik nr 1 
− maksymalna liczba punktów: 25 

− minimalna liczba punktów: 18 

RAZEM: 

− maksymalna liczba punktów: 75 

− minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54 

 

Postępowaniem rekrutacyjnym na Wydziale kieruje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Egzaminy 

przeprowadzane są przez komisje powołane przez Dziekana Wydziału spośród uprawnionych 

nauczycieli akademickich.  
 

Informacje szczegółowe 
 

Studia I stopnia 

W bieżącym roku akademickim 2022-2023 konkursowy egzamin wstępny na studia I stopnia 

obejmował: 

dla zakresu: śpiew solowy 

Etap I: wykonanie kompozycji wokalnych z pamięci z akompaniamentem fortepianu:  

• Część 1: utwór kompozytora polskiego oraz utwór dowolny, 

• Część 2: aria (arietta) barokowa lub klasyczna, pieśń romantyczna oraz utwór dowolny. 

Kandydat może w drugiej części powtórzyć jeden z utworów wykonywanych w części pierwszej. 

Etap II: Kształcenie słuchu (egzamin ustny). 

Etap III:  

• Część 1: Kolokwium z wiedzy dotyczącej kierunku studiów (egzamin ustny), 

• Część 2: Rozmowa kwalifikacyjna. 

 

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim. 
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Studia II stopnia 

Warunkami dopuszczenia do ubiegania się o możliwość studiowania na studiach II stopnia  

jest posiadanie dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych I lub II stopnia  

lub jednolitych studiów magisterskich.  

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się również kandydaci legitymujący się dyplomem 

ukończenia studiów wyższych uzyskanym poza granicami RP, nostryfikowanym lub uznanym  

za równorzędny ze świadectwem wydanym w Polsce, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

W bieżącym roku akademickim konkursowy egzamin wstępny na studia II stopnia obejmował: 

Egzamin ze śpiewu solowego:  

• dla zakresu pieśniarsko-oratoryjnego:  

dowolna aria barokowa: oratoryjna lub kantatowa,  

dowolna aria klasyczna: oratoryjna lub koncertowa,  

dwie pieśni dowolne różnych epok. 

Wymaga się, żeby jeden z prezentowanych utworów był autorstwa kompozytora polskiego. 

Rozmowę kwalifikacyjną.  

• dla zakresu wokalno-aktorskiego:  

aria operowa kompozytora XVII lub XVIII wieku,  

aria operowa kompozytora XIX lub XX wieku, 

dowolna aria operowa, dowolna pieśń.  

Wymaga się, żeby jeden z prezentowanych utworów był autorstwa kompozytora polskiego. 

Rozmowę kwalifikacyjną. 

• dla zakresu śpiew historyczny:  

utwór XVII wieku,  

utwór XVIII wieku,  

utwór dowolny, 

utwór dowolny a cappella. 

Rozmowę kwalifikacyjną z elementami wiedzy dotyczącej kierunku studiów. 

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim. 

Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz zaliczanie poszczególnych 

semestrów i lat  

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Studentów obowiązuje semestralny system 

zaliczeń i egzaminów. Wyniki zaliczeń i egzaminów wpisywane są do systemu elektronicznego 

(indeks elektroniczny VERBIS). Nie prowadzi się indeksów papierowych. 
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Warunkiem zaliczenia semestru jest:  

• uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, 

obowiązującym na danym kierunku, poziomie i profilu studiów, przewidzianych w planie 

semestru studiów i w deklaracji, potwierdzone wpisami w protokole egzaminu/zaliczenia, 

• otrzymanie ocen co najmniej dostatecznych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z oceną, 

przewidzianych w programie studiów danego semestru i w deklaracji, potwierdzone wpisami  

w protokole egzaminu/zaliczenia,  

• uzyskanie przez studenta liczby punktów ECTS przypisanej przedmiotom wskazanym  

w deklaracji, w tym wszystkich punktów przypisanych przedmiotom obowiązkowym  

w danym semestrze.  

Zaliczenie semestru potwierdza Dziekan wpisem w karcie okresowych osiągnięć studenta. Zaliczenia 

i oceny studenta umieszczane są w formie cyfrowej w uczelnianym systemie informatycznym VERBIS 

Dean’s Office i dokumentowane w formie protokołów papierowych.  

Szczegółowe kryteria, formy i zakres merytoryczny zaliczeń z poszczególnych przedmiotów 

są opisane w sylabusach, gdzie pedagodzy poszczególnych przedmiotów wymieniają  

np. praktyczne, pisemne lub ustne sposoby weryfikacji efektów uczenia się. Przy egzaminach  

i zaliczeniach ze stopniem stosuje się oceny słowne i cyfrowe.  

Można stosować, jako narządzie pomocnicze, punktację według tabeli zamieszczonej 

w Regulaminie Studiów (załacznik-do-Uchwaly-nr-462019-Senatu-Akademii-Muzycznej-im-Karola-

Lipinskiego-we-Wroclawiu-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-Regulaminu-Studiow-

Akademii-Muzycznej-im-Karola-Lipinskiego-we-Wroclawiu (amuz.wroc.pl). 

Główne sposoby weryfikacji efektów uczenia się opierające się na wypowiedziach studenta  

to: egzamin dyplomowy, egzamin ustny, kolokwium, wypowiedź ustna w trakcie zajęć 

dydaktycznych, a formy oceniania końcowych efektów uczenia się stanowią: egzamin komisyjny, 

egzamin, zaliczenie ze stopniem, zaliczenie. W związku z wdrożeniem edukacji zdalnej, metody 

weryfikacji efektów uczenia się zostały wzbogacone o dodatkowe procedury wykorzystujące 

technologię informatyczną oraz sposoby weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności na odległość.  

W sposobie weryfikacji i oceny częściowych efektów uczenia się, osiąganych przez studentów 

w trakcie całego cyklu kształcenia, nacisk kładziony jest na sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności 

i kompetencji społecznych. W procesie kształcenia, weryfikacja osiąganych kolejno efektów uczenia 

się, następuje poprzez oceny cząstkowe prac etapowych, kolokwiów, testów i zadań, referatów oraz 

prezentacji scenicznych. Na ich podstawie można przeanalizować metody i narzędzia zastosowane 

przez studenta, jak również kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego 

(np. podczas poszukiwań źródeł artykułów naukowych zagranicznych i ich wykorzystania  

w pracy). Prace etapowe są oceniane w celu upewnienia się co do realizacji efektów uczenia się,  

a wyniki są przekazywane studentowi. W przypadkach spornych student ma prawo do odwołania się 

od oceny.  

 

https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/1833/zalacznik-do-uchwaly-nr-462019-senatu-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-studiow-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/1833/zalacznik-do-uchwaly-nr-462019-senatu-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-studiow-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/1833/zalacznik-do-uchwaly-nr-462019-senatu-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-studiow-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
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Weryfikacja efektów uczenia się podlega ciągłej analizie mającej na celu sformułowanie 

wniosków praktycznych, mogących prowadzić do projakościowych zmian w procesie kształcenia.  

Możliwe jest zaliczenie studentowi części studiów zrealizowanych w innej uczelni zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu Studiów § 31 ust. 1.  

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji  

Potwierdzanie efektów uczenia się w procesie uczenia się poza systemem studiów znajduje się  

w Regulaminie Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  

we Wrocławiu.  

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się poza systemem studiów w AMKL reguluje 

Uchwała nr 47/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia  

25 września 2019 r. 

Przeniesienia 

Student może przenieść się z innej uczelni (w tym uczelni zagranicznej) do Akademii,  

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb ustala Dziekan  

po uzyskaniu zgody Rektora. Szczegółowa procedura opisana jest w § 30 Regulaminu Studiów.  

Dyplomowanie  

Zasady i warunki dyplomowania studentów zostały opisane w Regulaminie Studiów. W myśl 

ogólnych założeń – pracę artystyczną student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu 

głównego, pod opieką którego powstaje także pisemna praca dyplomowa. Czuwa on ponadto nad 

procesem przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego. Piecza nad przygotowaniem 

pisemnej pracy dyplomowej oraz przygotowaniem do egzaminu dyplomowego może zostać 

powierzona także innemu opiekunowi spośród uprawnionych nauczycieli.  

Praca dyplomowa na kierunku wokalistyka składa się z:  

• pracy artystycznej – wykonania programu artystycznego w formie otwartego 

dla publiczności recitalu. Dla studiów I stopnia obowiązuje jeden solowy recital wokalny . 

Dla studiów II stopnia obowiązuje: 

dla zakresu pieśniarsko-oratoryjnego – dwa recitale: tematyczny i przekrojowy, 

dla zakresu wokalno-aktorskiego – recital przekrojowy i partia operowa, 

dla zakresu śpiew historyczny – recital wokalny, 

• pisemnej pracy dyplomowej.  

Oceny pracy artystycznej dokonuje wyznaczona przez Dziekana komisja. Oceny pracy pisemnej 

dokonuje promotor i recenzent. Promotor i recenzent sporządzają pisemne opinie/recenzje, 

w których odnoszą się m.in. do:  

• zgodności tematu pracy z kierunkiem studiów, 

• układu, struktury, podziału treści, 

• merytorycznej strony pracy, 
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• formalnej i językowej strony pracy,  

• odniesienia do źródeł,  

• przydatności pracy w dalszych badaniach zarówno autora, jak i innych osób.  

Przypadki negatywnej oceny pisemnej pracy dyplomowej, dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

oraz jego przebieg szczegółowo reguluje treść odpowiednich paragrafów Regulaminu Studiów.  

Ostateczny wynik studiów stanowi średnia arytmetyczna następujących ocen:  

• średnia arytmetyczna wszystkich ocen i zaliczeń ze stopniem uzyskanych w toku studiów,  

• ocena z pracy artystycznej – recitalu dyplomowego, 

• w przypadku studiów II stopnia – dodatkowo ocena z udziału w dyplomowym spektaklu 

operowym, 

• ocena z dyplomowej pracy pisemnej, 

• ocena z egzaminu dyplomowego. 

Komisja może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym w wypadku 

spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie Studiów.  

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy: licencjata – w przypadku 

studiów pierwszego stopnia, magistra – w przypadku studiów drugiego stopnia wraz  

z suplementem. Na wniosek studenta może być mu wydany dyplom wraz z suplementem  

we wskazanym języku obcym. 

Suplement zawiera m.in.: informacje o absolwencie, informacje o dyplomie, informacje 

o poziomie wykształcenia, informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach (w tym o realizacji 

Studium Pedagogicznego), informacje o uprawnieniach (dostęp do dalszych studiów, posiadane 

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe). 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku prowadzone są przez nauczycieli akademickich 

posiadających zarówno odpowiednie merytoryczne kwalifikacje, jak i aktualny dorobek artystyczny 

lub naukowy ściśle związany ze specyfiką konkretnego przedmiotu. 

Działalność kadry jest systematycznie dokumentowana w corocznych sprawozdaniach z działań 

Katedry Wokalistyki i Wydziału Wokalnego. Dokumentacja jest archiwizowana osobiście przez 

pracowników. Ponadto informacje dotyczące osiągnięć artystycznych i pedagogicznych nauczycieli 

akademickich są publikowane na stronie internetowej AMKL w zakładce Nasze sukcesy 

(http://amuz.wroc.pl/nasze-sukcesy-79).  

Kadrę prowadzącą zajęcia na ocenianym kierunku charakteryzują wysokie kompetencje 

dydaktyczne. Przedmiot indywidualny (śpiew solowy) prowadzą doświadczeni artyści wokaliści, 

ale także młodzi znakomici śpiewacy, którzy pod okiem doświadczonych pedagogów rozwijają swoje 

umiejętności pedagogiczne. W zdecydowanej większości pedagodzy ocenianego kierunku są to 

http://amuz.wroc.pl/nasze-sukcesy-79
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artyści mający bogaty dorobek artystyczny, część stale występuje na estradach i scenach w Polsce 

i na świecie. Pedagodzy zapraszani są także do jury różnych konkursów, również o zasięgu 

międzynarodowym. Wielu posiada bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny uhonorowany 

odznaczeniami i nagrodami. 

Obok bogatego doświadczenia istotną cechą jest pragnienie samokształcenia wyrażające się przez 

podnoszenie kwalifikacji, udział w warsztatach metodycznych (np. projekt „Mistrzowie Dydaktyki” 

lub szkolenia miękkie: jak uczyć i motywować studentów, komunikacja i praca ze studentem 

w kryzysie psychicznym). Członkowie kadry sami są metodykami, prowadzą szkolenia, działają jako 

konsultanci i jurorzy w konkursach o renomie krajowej i międzynarodowej, są autorami 

i współautorami podręczników i wydawnictw specjalistycznych. 

Pedagodzy przygotowani są także do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

uczenia na odległość. Mogą być one stosowane również – jak miało to miejsce w związku  

z pandemią Covid-19 – do realizacji zaliczeń, egzaminów i sesji. Władze Uczelni sprawują 

systematyczną kontrolę nad prawidłowym przebiegiem zajęć i zaliczeń metodą online. 

Pedagodzy ocenianego kierunku są promotorami wielu prac doktorskich, recenzentami 

postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora sztuki. Prowadzą warsztaty 

i kursy mistrzowskie w Polsce i poza granicami kraju, współpracują z innymi wyższymi uczelniami 

artystycznymi i szkołami muzycznymi II stopnia, stowarzyszeniami, a także prywatnymi osobami 

zapraszającymi do poprowadzenia wykładów lub kursów.  

Do najbardziej spektakularnych osiągnięć w tym zakresie należą imprezy, które wiele lat temu 

zainicjował jeszcze śp. prof. Eugeniusz Sąsiadek: Zimowy Kurs Wokalny (od roku 2000 pod 

kierownictwem prof. dra hab. Bogdana Makala: w 2022 roku miała miejsce edycja nr 40), Kurs 

Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej (od roku 2000 pod kierownictwem prof. dra hab. Piotra 

Łykowskiego: w 2022 roku miała miejsce edycja nr 47), Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Śpiewu 

Solowego (od roku 2000 pod kierownictwem prof. Barbary Ewy Werner, od roku 2017 [od edycji 

nr 65] pod kierownictwem prof. dra hab. Piotra Łykowskiego i prof. dr hab. Moniki Kolasy-

Hladíkowej), trzy różne konferencje naukowe (w tym Muzyka Oratoryjna i Kantatowa w aspekcie 

praktyki wykonawczej, w 2022 roku odbyła się edycja nr 49).  

Aktualnie kadrę prowadzącą zajęcia na kierunku wokalistyka stanowi 29 nauczycieli 

akademickich, z których 6 posiada tytuł profesora sztuki, 2 stopień doktora habilitowanego sztuki 

na stanowisku profesora uczelni, 5 stopień doktora habilitowanego sztuki na stanowisku adiunkta, 

5 doktora lub doktora sztuki, 11 tytuł zawodowy magistra. Zajęcia na ocenianym kierunku prowadzi 

też 10 nauczycieli akademickich innego wydziału, a także 33 współpracowników zatrudnionych 

na umowie cywilnoprawnej.  

W ostatnich pięciu latach siedmiu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym 

kierunku uzyskało kolejne kwalifikacje. W sposób szczególny zaznacza się wzrost kadry  

o najwyższych kwalifikacjach (tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego), co w znacznym 

stopniu przekłada się na zapewnienie najwyższej jakości kształcenia. 
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nazwisko imię data nadania 
stopień/ 

tytuł 
dziedzina dyscyplina 

Blum Magdalena 08.01.2019 prof. 
sztuki 
muzyczne instrumentalistyka 

Kubas-Kruk Aleksandra 23.09.2019 dr hab. sztuki sztuki muzyczne 

Kruk Monika 30.09.2019 dr sztuki sztuki muzyczne 

Ounterberguer-
Pukhalskaya Ekaterina 15.01.2020 dr hab. sztuki sztuki muzyczne 

Kosendiak Andrzej 14.01.2021 prof. sztuki sztuki muzyczne 

Kolasa-Hladíková Monika 26.02.2021 prof. sztuki sztuki muzyczne 

Skoczek  Justyna 25.02.2022 dr hab. sztuki sztuki muzyczne 
 

 

Troską władz Wydziału jest zapewnienie ciągłości pokoleniowej nauczycieli akademickich, 

warunkującej stabilną strukturę kadrową, pozwalającą realizować długoterminowe cele 

sformułowane w strategii rozwoju Wydziału. Polityka kadrowa na kierunku wokalistyka 

w zakresie sztuki muzycznej jest częścią polityki kadrowej AMKL. Dotyczy zarówno awansowania 

zatrudnionych pracowników, jak i pozyskiwania nowej kadry w zależności od zmian w planach 

studiów bądź ruchu kadrowego. Zatrudnienia odbywają się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  

20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu AMKL. 

Wspieranie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej odbywa się poprzez finansowanie  

lub dofinansowywanie:  

• udziału pedagogów w krajowych i zagranicznych konferencjach, sesjach  

i seminariach naukowych,  

• działalności artystycznej (m.in. udział w krajowych i zagranicznych festiwalach,  

konkursach, koncertach), 

• działalności wydawniczej (publikacje naukowe, nagrywanie płyt CD).  

Ponadto nauczycielom akademickim stwarza się możliwości współpracy z ośrodkami 

zagranicznymi, zwłaszcza w ramach wymiany międzynarodowej, a także wspiera ich działalność 

organizacyjną związaną z przedsięwzięciami naukowymi i artystycznymi przeprowadzanymi  

w ramach poszczególnych katedr. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni poddawani są systematycznie okresowej ocenie pracy 

za pomocą arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego (http://amuz.wroc.pl/dydaktyka-

4137). Wyniki mają wpływ na kierowanie indywidualnymi ścieżkami rozwojowymi pedagogów. 

Ocena okresowa ma na celu motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji 

i pogłębiania własnych kompetencji, a także do podejmowania nowych działań, zmierzających do ich 

indywidualnego rozwoju, a tym samym do wzrostu potencjału naukowego i artystycznego  

reprezentowanego przez nich kierunku.  

http://amuz.wroc.pl/dydaktyka-4137
http://amuz.wroc.pl/dydaktyka-4137
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Szczegółowa, indywidualna charakterystyka osiągnięć: artystycznych oraz naukowych, a także 

kompetencji dydaktycznych pedagogów pracujących na ocenianym kierunku jest zamieszczona 

w załączniku nr 2.I.4. 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

Infrastruktura, w ramach której działa oceniany kierunek, jest integralnie wtopiona w sytuację 

bytową całej Uczelni. Jej podstawą jest kampus, składający się z sześciu budynków tworzących 

systemową całość. W jego obrębie znajdują się pomieszczenia i przestrzenie stanowiące bazę 

dydaktyczną i naukową służącą realizacji zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej  

i artystycznej ocenianego kierunku. Kampus AMKL znajduje się w centrum miasta, przy placu Jana 

Pawła II nr 2. Trzy zabytkowe obiekty (bud. A, B i C) Uczelnia zajmuje od 1993 roku. Kolejne budynki, 

stanowiące nową część kampusu, zostały oddane do użytku kolejno w latach 2009 (bud. D), 2013 

(bud. E) oraz 2018 (bud. F – najnowszy obiekt zakupiony w 2011 roku, poddany generalnemu 

remontowi). Budynki D oraz E znajdują się przy ul. Aleksandra Zelwerowicza, budynek F – przy 

ul. Podwale 13. Istotnym elementem wyposażenia Uczelni, szczególnie dla rozwoju bazy 

dydaktycznej i naukowej ocenianego kierunku, jest oddana do użytku w 2013 roku sala koncertowa 

mieszcząca się w budynku E. Sala ma widownię na około 300 osób, obszerną estradę w pełni 

wyposażoną i przygotowaną do obsługi koncertów, spektakli operowych, baletowych i teatralnych 

oraz funkcjonalne zaplecze. W budynku E znajduje się również Studio Technik Audiowizualnych,  

z którego korzystają nauczyciele oraz studenci ocenianego kierunku. Łączna powierzchnia obiektów 

kampusu Akademii wynosi 13 701,64m² (w tym bud. A – 4548,68 m², bud. B – 953,58 m², bud. C – 

197,74 m², bud. D – 1233 m², bud. E – 5294,03 m², bud. F – 1474,61 m²). 

Nauczyciele akademiccy oraz studenci ocenianego kierunku korzystają z ponad 25 pomieszczeń 

Uczelni, w tym z 10 sal do wyłącznej dyspozycji Wydziału. Pomieszczenia znajdują się w budynkach: 

A, B, D, E oraz F. Wszystkie sale, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna oraz naukowo-

badawcza i artystyczna, wyposażone są w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć oraz podejmowanych 

działań (odpowiednia liczba krzeseł, stolików, pulpity, instrumentarium oraz sprzęt audiowizualny). 

Są wśród nich sale typowo wokalne, sala baletowa, sale fortepianowe, większe sale wykładowe oraz 

sala ćwiczeniowa z elektronicznym instrumentem organowym. Szczegółowy opis wyposażenia 

zawiera załącznik nr 2.I.6. 

Stan techniczny obiektów jest bardzo dobry. Regularne przeglądy oraz monitorowanie 

infrastruktury wynikają zarówno z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również 

z wewnętrznych przepisów Uczelni (regulaminy, zarządzenia Rektora oraz Kanclerza). Kontrole stanu 

technicznego w zakresie standardowym (raz w roku) oraz poszerzone (raz na pięć lat) wykonywane 

są przez podmioty wyłonione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bezpośredni nadzór 

sprawują upoważnieni pracownicy administracji, nad nimi zaś nadzór sprawuje Kanclerz.  

Studenci ocenianego kierunku korzystają też z infrastruktury oraz wyposażenia instytucji poza 

Uczelnią w ramach udziału w różnorodnych projektach artystycznych. Odbywają się one głownie 

w następujących instytucjach: Opera Wrocławska, Narodowe Forum Muzyki, Klub Muzyki 

i Literatury. 
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Akademia jest wyposażona w przewodową oraz bezprzewodową sieć internetową. 

Bezprzewodowy Internet jest dostępny na terenie całego kampusu. Dodatkowo w korytarzach 

znajdują się nowoczesne kioski internetowe. W niektórych salach oraz w czytelni zainstalowano 

komputery stacjonarne. Prędkość łączy wynosi: download: 576,69 Mb/s; upload: 579,83 Mb/s; 

Ping: 1 ms. Sieć bezprzewodowa obejmująca budynki A, B, C, D, E oraz F – w zakresie technicznym 

obejmuje serwer WIFI Ubiquity UDM PRO, wykorzystujący 30 punktów dostępowych serii Ubiquity 

AC HD. Sieć działa w pełnym zakresie Wi-Fi kategorii 5. Należy dodać, iż jest to pierwszy etap 

modernizacji sieci Wi-Fi. Jeszcze w tym roku sieć Wi-Fi w budynkach A, B, C, D oraz F zostanie 

rozbudowana o kolejne urządzenia dostępowe, aby finalnie było zainstalowanych 71 takich 

punktów. W tym celu został już wykonany audyt wraz z mapą pomiarową i z rozszyciem urządzeń 

dostępowych na wskazanych budynkach 

W zakresie technicznym budynek E obejmuje kontroler WIFI Cisco WLC AIR CT5508-K9 

wykorzystujący 16 punktów dostępowych serii Cisco AIR LAP1142N-K9. W tym budynku również 

założono plany modernizacji sieci Wi-Fi, aby scentralizować oraz ujednolicić jeden standard sieci 

bezprzewodowej w całej Uczelni. W tym celu zostało już przygotowane zlecenie na pomiar sieci 

budynku E, jednak jeszcze nie została podpisana umowa.  

Obiekty kampusu dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających 

się na wózkach oraz z niepełnosprawnością wzrokową. Specjalistyczne podnośniki dla osób 

niepełnosprawnych oraz dźwigi osobowe znajdują się w budynkach A, D oraz F. Budynek E ma 

w wyposażeniu oprócz dźwigu osobowego również dźwig towarowy. W sali koncertowej na widowni 

wydzielone są dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach. Ograniczenia dostępności dla 

osób poruszających się na wózkach występujące w budynku B oraz w skrzydle budynku A od 

ul. Podwale wynikają z zabytkowego charakteru obiektów. Plany inwestycyjne Uczelni zakładają 

usunięcie tych ograniczeń zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Warto zaznaczyć, że 

parking podziemny na poziomie -1 ma dwa miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób 

z niepełnosprawnością. Jedno takie miejsce znajduje się również przed budynkiem Akademii przy  

pl. Jana Pawła II nr 2.  

Studenci ocenianego kierunku mają możliwość realizowania zadań wynikających z programu 

studiów w ramach pracy własnej w następujących formach: 

• korzystanie z sal do pracy indywidualnej (oprócz sal przeznaczonych dla Wydziału mogą 

korzystać z pozostałych, przeznaczonych dla całej społeczności akademickiej), 

• korzystanie ze Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, 

• korzystanie z zasobów bibliotecznych oraz czytelni (szczegóły w dalszej części niniejszego 

raportu), 

• korzystanie z instrumentów (pianina elektroniczne wyposażone w słuchawki) umieszczonych 

w dogodnych ogólnodostępnych miejscach na terenie kampusu,  

• korzystanie z sieci Wi-Fi na terenie całej Uczelni, 

• dostęp do punktu ksero na terenie Uczelni. 
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Biblioteka Akademii im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu istnieje od 1949 roku. Jest 

usytuowana na III piętrze budynku A, w jej skład wchodzą Czytelnia, Wypożyczalnia, Gabinet 

odsłuchu, magazyny oraz pracownie bibliotekarzy. Biblioteka posiada również magazyny 

w podziemiach budynku B (razem 456 m2). Pomieszczenia Biblioteki są klimatyzowane  

i wyposażone w sprzęt komputerowy, profesjonalne meble biblioteczne i gabloty wystawowe. Profil 

zbiorów bibliotecznych jest ściśle związany z badaniami naukowymi prowadzonymi przez nauczycieli 

akademickich oraz procesem dydaktycznym realizowanym w uczelni muzycznej. Zbiory tradycyjne 

obejmują polskie i zagraniczne publikacje z zakresu nauki o muzyce (czasopisma  

i książki), druki muzyczne, rękopisy, prace doktorskie i dokumenty życia muzycznego oraz materiały 

audiowizualne. Biblioteka gromadzi także publikacje z innych dziedzin wiedzy , niezbędne do 

realizacji badań naukowych i programu studiów (historia sztuk pięknych, pedagogika, psychologia). 

Obok historycznych wydań utworów muzycznych ważne miejsce w zbiorach Biblioteki zajmują 

wydania urtekstowe oparte o najnowsze badania naukowe (np. Henle, Bärenreiter). Biblioteka 

posiada w swych zbiorach obok współczesnych partytur, wyciągów fortepianowych oper  

i oratoriów oraz pieśni, bogatą kolekcję literatury pieśniarskiej publikowanych w oficynach 

wydawniczych polskich i położonych na dawnych kresach Rzeczypospolitej z przełomu XIX i XX wieku 

ze zbiorów Walerii Jędrzejewskiej (3.500 woluminów). 

Biblioteka pozyskuje zbiory drogą zakupu, wymiany publikacji między polskimi uczelniami 

muzycznymi oraz z darów otrzymywanych od instytucji i osób prywatnych. Biblioteka prenumeruje 

obecnie 37 czasopism muzycznych w wersji papierowej, w tym 15 tytułów czasopism zagranicznych 

(w tym Opera News i The Opera Quarterly) i 12 krajowych, natomiast 10 tytułów czasopism pozyskuje 

drogą darów i wymiany (łącznie 57 tytułów czasopism).  

Ogółem stan zbiorów Biblioteki wynosi 143800 vol., w tym: książki 19552 vol., rękopisy 20 vol., 

druki muzyczne 104515 vol. (wraz z głosami instrumentalnymi), dokumenty dźwiękowe 7561 vol. 

(ogółem płyty winylowe, CD i DVD), roczniki czasopism 1967 vol., prace doktorskie 85 vol., 

dokumentacja muzyczna 10100 szt. Czytelnia gwarantująca wolny dostęp do encyklopedii, 

słowników, monografii naukowych, druków muzycznych, bieżących czasopism i nagrań muzycznych 

posiada 18 stanowisk pracy dla czytelników i jest wyposażona w 12 wysokiej klasy komputerów 

ze stacjami do odtwarzanie płyt CD i DVD wraz z wysokiej jakości słuchawkami nausznymi oraz skaner 

dla czytelników. Istnieje również możliwość podpięcia własnych laptopów do sieci uczelnianej. 

Komputery umożliwiają czytelnikom wygodne korzystanie z elektronicznych polskich  

i zagranicznych baz wiedzy w ramach Open Access, z baz elektronicznych dostępnych w ramach 

krajowych licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki, z baz, do których Uczelnia zakupiła dostęp oraz ze 

zbiorów płyt CD i DVD. Studenci i pracownicy mogą również słuchać płyt w gabinecie  odsłuchu 

wyposażonym w sprzęt audiowizualny. 

W Wypożyczalni znajduje się 6 stanowisk komputerowych. Komputery służą czytelnikom głównie 

do zamawiania materiałów bibliotecznych w katalogu elektronicznym. Od roku 1999 Biblioteka jest 

skomputeryzowana, wykorzystuje system biblioteczny PROLIB M21. Opisy bibliograficzne wszystkich 

książek, czasopism, płyt CD i DVD oraz znacznej części druków muzycznych są już dostępne 

w katalogu elektronicznym, zaś poprzez OPAC.WWW mogą być przeglądane i zamawiane przez 

czytelników przez Internet w dowolnym czasie i wypożyczane w czasie pracy Biblioteki. Informacje 

bibliograficzne o zasobie zbiorów Biblioteki są widoczne w Katalogu zbiorów polskich bibliotek 
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naukowych NUKAT (Biblioteka współpracuje z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie od 2008 r.). Komputeryzacja Biblioteki oraz dostęp do źródeł elektronicznych 

umożliwiają szersze udostępnianie zbiorów bibliotecznych i zasobów elektronicznych 

subskrybowanych przez Akademię Muzyczną i wpływają na wysoką jakość usług świadczonych przez 

Bibliotekę na rzecz społeczności akademickiej oraz dla uczniów wrocławskich szkół muzycznych 

i mieszkańców Wrocławia zainteresowanych muzyką. 

Czytelnia i Wypożyczalnia są otwarte dla czytelników w następujących godzinach, w dniach: 

poniedziałek, czwartek, piątek: 8.30-16.00, wtorek i środa: 8.30-19.00. 

W Bibliotece funkcjonuje Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, której zadaniem jest sprowadzanie 

na potrzeby pracowników dydaktycznych i studentów naszej Uczelni materiałów bibliotecznych 

z innych bibliotek krajowych i zagranicznych oraz wypożyczanie innym bibliotekom materiałów 

Biblioteki AMKL. Od 1 lutego 2019 roku Biblioteka uczestniczy w projekcie Cyfrowa Wypożyczalnia 

Publikacji Naukowych ACADEMICA. ACADEMICA jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na 

udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy 

publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych 

użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji 

ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Wysyłka książek 

znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej drogą pocztową została zastąpiona dostępem 

do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą dedykowanych terminali, zlokalizowanych 

w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Terminal Academiki w AMKL jest usytuowany 

na jednym ze stanowisk komputerowych dostępnych w Czytelni i jest do dyspozycji czytelników 

w godzinach pracy Czytelni. 

W ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki AMKL od stycznia 2012 roku korzysta 

z krajowych licencji akademickich Wiley-Blackwell, Elsevier, Springer oraz Web of Knowledge oraz 

(od 2010 roku) z licencji EBSCO. 

W ramach polskiego konsorcjum instytucji akademickich koordynowanego przez firmę EBSCO 

od stycznia 2012 roku AMKL zapewnia dostęp do kolekcji humanistycznej czasopism elektronicznych 

wydawanych przez Cambridge University Press. Zakup dostępu do bazy czasopism jest objęty 

dofinansowaniem w wysokości 50% z programu Biblioteka Wirtualna Nauki, 50% stanowią wpłaty 

uczestników konsorcjum.  

Od stycznia 2014 roku AMKL korzysta z dostępu sieciowego do bazy Grove Music Online 

oferowanego przez Oxford Music Online. Jest on finansowany w całości ze środków własnych AMKL. 

Od stycznia 2015 roku Uczelnia zapewnia też dostęp do elektronicznej wersji czasopisma 

„Wychowanie Muzyczne”. Od stycznia 2016 roku Akademia jest członkiem konsorcjum instytucji 

akademickich JSTOR koordynowanego przez firmę EBSCO, dzięki czemu posiada dostęp online do 

kolekcji pełnotekstowych czasopism muzycznych JSTOR/Music. Zakup dostępu do bazy czasopism 

jest objęty dofinansowaniem w wysokości 50% z programu Biblioteka Wirtualna Nauki, 50% 

stanowią wpłaty uczestników konsorcjum. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławia 

zapewnia pracownikom i studentom AMKL dostęp do internetowej bazy nagrań muzycznych Naxos 

Music Library. Jest on finansowany w całości ze środków własnych AMKL. 



34 

 

Od stycznia 2017 roku AMKL zapewnia dostęp do RILM Abstracts of Music Literature with Full 

Text. Baza ta wchodzi w skład pakietu specjalistycznego baz EBSCO objętego 50% dofinansowaniem 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Od stycznia 2019 roku AMKL zapewnia dostęp do kolekcji 86 e-booków Cambridge Companions 

to Music – finansowany w całości ze środków własnych AMKL.  

 Od listopada 2020 roku AMKL zapewnia dostęp do bazy Alexander Street – Classical Scores 

Library (baza nut w postaci elektronicznej zawierająca ponad 50.000 partytur muzycznych). 

Jest on finansowany w całości ze środków własnych AMKL.  

Od stycznia 2020 roku AMKL zapewnia dostęp do bazy Music Index with Full Text. Baza jest 

dostępna na platformie EBSCO. Dostęp do wszystkich baz jest możliwy zarówno w sieci uczelnianej 

oraz na komputerach domowych i urządzeniach mobilnych. 

Od 2006 roku Biblioteka należy do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i dzięki temu 

posiada możliwość digitalizacji szczególnie cennych i rzadkich publikacji oraz zamieszczania nowych 

publikacji Wydawnictwa AMKL. 

W Bibliotece są zatrudnieni doświadczeni bibliotekarze o wysokich kwalifikacjach zawodowych – 

absolwenci muzykologii, teorii muzyki, historii oraz kierunku informacja naukowa 

i bibliotekoznawstwo (siedem osób). Pracownicy Biblioteki uczestniczą aktywnie w szkoleniach 

i konferencjach dotyczących bibliotekarstwa muzycznego oraz prowadzą szkolenia z zakresu 

muzycznej informacji naukowej dla studentów macierzystej Uczelni oraz słuchaczy z innych placówek 

naukowych. 

Obok własnych wystaw okolicznościowych Biblioteka przygotowuje wystawy towarzyszące 

konferencjom i sesjom naukowym odbywającym się w Akademii. Od początku istnienia 

Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Polskiej we Wrocławiu Biblioteka współuczestniczyła w imprezach 

Festiwalu przygotowując wystawy. 

Od 2017 roku Biblioteka jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek 

Archiwów i Centrów Informacji IAML (International Association of Music Libraries, Archives  

and Information Centres). 

Biblioteka AMKL przeprowadza grupowe i indywidualne szkolenia w zakresie korzystania 

z macierzystej biblioteki, a także w zakresie korzystania z polskich i zagranicznych zasobów 

bibliotecznych oraz z internetowych źródeł informacji muzycznej. Stanowisko bibliotekarza 

usytuowane w czytelni pełni również funkcję punktu informacji bibliotecznej i naukowej. W czytelni 

można też uzyskać informacje na temat korzystania z udostępnianych przez AMKL baz oraz hasła 

dostępu do nich z komputerów domowych. 

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań jest samodzielną jednostką 

ogólnouczelnianą. Siedziba Studia znajduje się w nowo wybudowanym budynku E i obejmuje 

profesjonalne Studio Nagrań (składające się z 2 pomieszczeń nagraniowych i 2 reżyserek) oraz 

pomieszczenie biurowe w p. 206 E. Ponadto pod opieką Studia (zarządzanie i obsługa) znajduje się 
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sprzęt elektroakustyczny i projekcyjny w Sali Koncertowej oraz w innych salach i pomieszczeniach 

dydaktycznych Akademii Muzycznej. Szczegółowy spis sprzętu elektroakustycznego i projekcyjnego 

dołączony został jako opis wyposażenia sal. Dzięki posiadaniu odpowiedniego wyposażenia, 

oprogramowania oraz fachowego personelu, Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań 

realizuje nawet najbardziej złożone przedsięwzięcia z zakresu nagrań dźwiękowych; miksowania, 

nagłaśniania, projekcji i nagrań video wraz ze streamingiem online na platformach internetowych. 

Zapewnia obsługę elektroakustyczną i multimedialną wszelkiego rodzaju przedsięwzięć związanych 

z wydarzeniami artystycznymi i naukowo-dydaktycznymi organizowanymi przez Akademię. Również 

na zasadach komercyjnych realizuje w/w przedsięwzięcia dla podmiotów z zewnątrz,  

w szczególności w Sali Koncertowej. Dzięki dobrym warunkom akustycznym Sali Koncertowej oraz 

profesjonalnemu wyposażeniu realizowane są bardzo rozbudowane wielokanałowe realizacje 

dźwiękowe i video z możliwością obrazowania ich na ekranie projekcyjnym w Sali Koncertowej oraz 

ich rejestrowania. Istnieje również możliwość transmitowania tego rodzaju wydarzeń „na żywo” na 

platformy internetowe. W ramach działalności Studia Nagrań wykonano do tej pory bardzo dużo 

nagrań studyjnych o najwyższym standardzie, zarówno audio, jak i video (nagrywanie i montaż) do 

celów związanych z: przewodami naukowymi, egzaminami, konkursami, dydaktyką, promocją, 

informacją i dokumentacją. Działania te wykonywane są stale. Zadania związane zarówno  

z realizacją dźwięku jak i video mają miejsce zarówno w pomieszczeniach budynku E, jak również  

w pozostałych budynkach Akademii Muzycznej (Sala Teatralna, Sala Kameralna i inne sale 

dydaktyczne). Do obowiązków Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, oprócz obsługi 

multimedialnej procesu artystycznego, naukowego, dydaktycznego oraz różnego rodzaju wydarzeń 

(koncertów, sesji naukowych, sympozjów, konferencji, wykładów, konkursów muzycznych, spotkań 

roboczych itp.), należy również opieka nad sprzętem multimedialnym (udostępnianie, wypożyczanie, 

konserwacja, naprawy, zakupy, prowadzenie ewidencji itp.) znajdującym się w bardzo wielu 

pomieszczeniach naszej Uczelni. Realizowane są ponadto różnego rodzaju zlecenia bieżące, na rzecz 

innych jednostek organizacyjnych Akademii Muzycznej, pedagogów, studentów i doktorantów, 

w zakresie wykorzystywania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz posiadanej wiedzy 

w dziedzinie technik multimedialnych.  

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Kierunek wokalistyka prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

niemal od początku swojej działalności. Współpraca ta związana jest z szeregiem przedsięwzięć, 

których zasięg można podzielić na: lokalny, regionalny, ogólnopolski oraz międzynarodowy. 

Współpraca ta ma miejsce z następującymi typami placówek: 

▪ instytucjami edukacyjnymi szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczelni artystycznych działających w kraju oraz uczelni działających 

we Wrocławiu, 

▪ instytucjami związanymi ze szkolnictwem artystycznym wszystkich szczebli, 

▪ instytucjami artystycznymi, w tym m.in.: Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oraz 

teatrami, 

▪ stowarzyszeniami, zrzeszeniami i innymi organizacjami twórczymi,  

▪ w oparciu o stałą umowę z Operą Wrocławską. 
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Współpraca na poziomie lokalnym to podejmowanie działań artystycznych w murach różnych 

wrocławskich uczelni wyższych poprzez realizację koncertów, zgodnie z zapotrzebowaniem 

zamawiającego. Począwszy od krótkich występów studentów-wokalistów (wraz z pianistami-

kameralistami) na inaugurację roku akademickiego lub uroczystego wręczania nagród pracownikom, 

aż do formy większego koncertu, np. dla uświetnienia oficjalnych części spotkań rektorów.  

W tym miejscu należy wspomnieć o innych formach współpracy z wrocławskimi uczelniami 

i instytucjami kultury. Można tu wymienić: zaprojektowanie i realizację scenografii (ASP) 

do studenckich spektakli operowych, współdziałania aktorskie i reżyserskie (AST) w realizacji 

spektakli muzycznych i quasi teatralnych, współpracę ze Szkołą Policealną „Kadra” w zakresie 

charakteryzacji i stylizacji fryzur, współpracę z Teatrem Polskim, Teatrem Współczesnym – 

udostępnienie elementów scenografii, rekwizytów i kostiumów, współpracę z Towarzystwem 

Teatralnym przy rekonstrukcji materiału nutowego i libretta oraz realizacji scenicznej oper, 

współpracę z Found Sounds Festival, stałą kooperacja z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów 

Śpiewu przy organizacji kursów wokalnych, współpracą z wieloma Ośrodkami Kultury Dolnego Śląska 

– operowe prezentacje sceniczne m.in. w Bolesławcu, Dusznikach, Krynicy, Kudowie, Lubinie. 

Ponadto warto wspomnieć o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 90 we Wrocławiu: w jury 

konkursu „Anielska Muzyka” zasiadają studenci ocenianego kierunku oraz Miejskim Domem Kultury 

„Kopernik”: do jury organizowanych tam konkursów zapraszani są pracownicy ocenianego kierunku. 

Oczywiście, również regularnie zabiegamy i możemy cieszyć się ze współpracy z Wydziałem Kultury 

Urzędu Miejskiego Gminy Wrocław oraz Departamentem Kultury i Turystyki Urzędu Marszałka 

Dolnośląskiego  

Jednym z istotnych wydarzeń na szczeblu regionalnym, w koordynację którego włącza się kadra 

ocenianego kierunku, jest Dolnośląski Festiwal Nauki, który w 2022 roku obchodzi jubileusz 25. lat 

istnienia. Podczas tego wydarzenia wykładowcy wszystkich dolnośląskich uczelni wyższych 

prowadzą: wykłady, warsztaty, prezentacje przeznaczone dla różnych grup wiekowych – od dzieci po 

seniorów. W ramach Festiwalu w kolejnych latach prezentowali się pedagodzy i studenci ocenianego 

kierunku. Uczelnianym koordynatorem działań festiwalowych w latach 2013-2017 była dr hab. Olga 

Ksenicz, która nadal na imprezach DFN jest najbardziej aktywną spośród pracowników kierunku. 

Ważne jest również współdziałanie z innymi krajowymi uczelniami artystycznymi. W ramach tych 

porozumień organizowane są m.in. koncerty wymienne i konkursy kameralne. Są to przede 

wszystkim Akademie Muzyczne w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Współpraca niektórych 

pedagogów z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zaowocowała realizacją kilkunastu 

„Kursów metodycznych dla nauczycieli śpiewu”. Z roku na rok przybywa nauczycieli 

zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, którzy stają się wiernymi bywalcami i słuchaczami 

Kursów. Program Kursów Metodycznych dla Nauczycieli śpiewu – przygotowywany przez 

prof. Monikę Kolasę-Hladikovą oraz prof. Piotra Łykowskiego (odpowiedzialnych za imprezy 

Wydziału Wokalnego AMKL pod auspicjami CEA) – jest skierowany do nauczycieli śpiewu solowego 

w szkołach muzycznych II stopnia, nauczycieli emisji głosu, młodych wykładowców uczelni wyższych, 

studentów, ponadto pedagogów ognisk muzycznych, pianistów akompaniujących  

w klasach śpiewu, instruktorów domów kultury, logopedów oraz dyrygentów chórów. Uczestnicy 

chętnie zabierali głos w dyskusjach, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Ważne jest 
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również zapraszanie przez CEA pedagogów ocenianego kierunku do roli ekspertów i jurorów przy 

ocenianiu poziomu nauczania śpiewu w szkołach muzycznych.  

Dzięki inicjatywom podejmowanym przez nauczycieli możliwe jest również nawiązanie kontaktów 

oraz współpraca z różnymi uczelniami i instytucjami w kraju i na świecie. Pedagodzy AMKL 

są zapraszani do różnych ośrodków w kraju i za granicą; prowadzą kursy artystyczne, wykłady, 

zasiadają z jury konkursów. W kontekście kontaktów zagranicznych w sposób szczególny wymienić 

trzeba wyjazdy stypendialne pedagogów i studentów, a także wizyty gości w ramach ERASMUS+, 

CEEPUS, NAWA. W zakresie tych programów przyjeżdżają również do Wrocławia zaproszeni goście: 

na międzynarodowe sympozja i konferencje, kursy mistrzowskie i warsztaty, konsultacje  

interpretacyjne i językowe. Szczegóły w kryterium 7. 

Opera Wrocławska i Narodowe Forum Muzyki to szczególny rodzaj współpracy, która odbywa się 

nie tylko na płaszczyźnie artystycznej (koncerty, spektakle), ale także na płaszczyźnie dydaktycznej 

i ma wpływ na realizację programu studiów i uzyskiwanie przez studentów coraz lepszych efektów 

uczenia się. Wielu solistów i członków zespołu chóralnego Opery Wrocławskiej to absolwenci AMKL. 

W Operze Wrocławskiej jest stworzony program „Opera młodych”, mający na celu promowanie 

najmłodszych adeptów wokalistyki z całego kraju. Również w ramach tego programu zadebiutował 

i kilkukrotnie wystąpił w wiodących rolach basowych, student wrocławskiej Uczelni, Paweł 

Horodyski. Z inicjatywy Mariusza Kwietnia, dyrektora artystycznego Opery Wrocławskiej, młode 

wokalistki ocenianego kierunku miały szansę prezentacji w castingu do roli Barbariny w „Weselu 

Figara”. Ostatecznie, na deskach Teatru zadebiutowała Teresa Swianiewicz. W niedawnej przeszłości 

mieliśmy możliwość prezentacji na scenie Opery Wrocławskiej całych spektakli studenckich 

(m.in. „Aleko” S. Rachmaninowa); ostatnio, było to „Wesela Figara”, w roku 2017. Również, 

w związku z nawiązaną współpracą, nasi studenci mogą uczestniczyć w obserwacji prób generalnych 

do nowo przygotowywanych produkcji wrocławskiego teatru operowego.  

Narodowe Forum Muzyki jest również instytucją przyjazną młodym ludziom. Sporo studentów 

Akademii pracuje przy obsłudze widowni, gdzie dodatkowym walorem oprócz gratyfikacji 

finansowejjest możliwość bezpłatnego udziału w koncertach. Najbardziej wymierną korzyścią 

artystyczną dla studentów jest możliwość występu na koncertach – np. z zespołem Orkiestry 

Barokowej NFM pod dyrekcją Jarosława Thiela („Montezuma” Carla Heinricha Grauna w 2019 roku) 

oraz – regularnie, również z instrumentalistami grającymi na instrumentach z epoki, w ramach 

projektów z przedmiotu zespoły wokalno-instrumentalne prowadzonego przez profesora Andrzeja 

Kosendiaka (w ramach zakresu śpiew historyczny). 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest członkiem Dolnośląskiej Rady 

Przedsiębiorczości i Nauki, powołanej przez wieloletniego Kanclerza Loży  Dolnośląskiej Business 

Centre Club Marka Worona, będącej forum współpracy środowiska uczelni wyższych Wrocławia  

z organizacjami skupiającymi pracodawców. Ponadto Uczelnia współpracuje z jednostkami 

samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (np. z Wydziałem Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) oraz samorządu miasta Wrocławia 

(np. z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego). 
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Rozwój różnorodnych form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest jednym 

z elementów strategii rozwoju Uczelni i wpisuje się w realizację tzw. trzeciej misji Uczelni oraz 

w realizację idei szkoły otwartej na otaczającą ją społeczność – reagującej na jej potrzeby, ale też 

generującej przestrzeń do dyskusji dotyczącej muzyki i jej miejsca we współczesnym świecie. Istotne 

wydaje się, jak współpraca ta wpływa na jakość nauczania prowadzonego w Uczelni, w tym 

na oceniany kierunek. Obserwacja otoczenia społeczno-gospodarczego oraz badania ankietowe 

absolwentów mogą być bodźcem np. do korekt w planach studiów. Bardzo ważnym elementem 

wypełniania misji są koncerty okazjonalne (np. z okazji różnego rodzaju świąt) dla wspierania działań 

charytatywnych dla najsłabszych osób w społeczeństwie – domy opieki, szpitale, domy dziecka, kręgi 

seniorów etc. W ten sposób oceniany kierunek stara się przeciwdziałać zjawisku wykluczenia 

społecznego. 

Podstawową jednostką, która zajmuje się współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

w celu ułatwienia startu zawodowego studentom i doktorantom jest Biuro Karier AMKL. Działa ono 

od roku akademickiego 2021/2022. W poprzednich latach na mocy międzyuczelnianego 

porozumienia o współpracy nasi studenci korzystali z oferty Środowiskowego Biura Karier Uczelni 

Wrocławia działającego pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego, ponieważ Akademia 

Muzyczna we Wrocławiu do 2021 roku nie posiadała tego typu komórki. Biuro Karier Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ściśle współpracuje: z władzami miasta  

i województwa, organizacjami pracodawców, Wrocławskim Centrum Akademickim, Dolnośląską 

Siecią Biur Karier, organizacjami studenckimi oraz nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami.  

Z pomocy Biura Karier korzystają zatem nie tylko studenci oraz absolwenci kierunku, ale również 

pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy. 

Biuro Karier AMKL działa na podstawie opracowanej Strategii: 

https://www.canva.com/design/DAFBcDqRWyQ/OLi915806CAZP_fotF3Bw/view?utm_content=DA

FBcDqRWyQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink. 

Program działań opiera się na analizie potrzeb i oczekiwań studentów i doktorantów. Dzięki ankiecie 

przeprowadzonej jesienią 2021 roku określono tematykę szkoleń oraz formy wsparcia preferowane 

przez studentów AMKL tak, aby doskonalić programy studiów, które sprostają wysokim 

wymaganiom współczesnego rynku pracy. Podobnie, na przełomie czerwca i lipca 2022 roku 

zrealizowana ankieta rozszerzona o analizę kompetencji studentów, dostarczyła cennych informacji, 

które pozwoliły na opracowanie programu szkoleń w ramach Innowacyjnego Centrum Rozwoju 

Artysty ICRA.  

Szkolenia realizowane dla studentów, aby zostali jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek 

pracy, obejmują przede wszystkim takie zagadnienia, jak: profesjonalne CV, list motywacyjny, 

budowanie i zarządzanie wizerunkiem, zakładanie własnej działalności gospodarczej, produkcja 

eventów, zawieranie umów cywilno-prawnych, prawo autorskie w muzyce, produkcja muzyczna oraz 

wspieranie studentów w rozwijaniu kompetencji miękkich przydatnych na rynku pracy, budowanie 

artystycznej marki, komunikacja pozadźwiękowa. 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFBcDqRWyQ/OLi915806CAZP_fotF3Bw/view?utm_content=DAFBcDqRWyQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFBcDqRWyQ/OLi915806CAZP_fotF3Bw/view?utm_content=DAFBcDqRWyQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Do najważniejszych obszarów, w których Biuro Karier AMKL realizuje swoje zadania należą:  

• realizacja projektów szkoleniowych, w tym m.in.: warsztatów, kursów, wizyt studyjnych 

dla studentów AMKL, 

• prowadzenie doradztwa zawodowego, w formie indywidualnej i grupowej, 

• gromadzenie, klasyfikowanie oraz udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych, 

konkursów skierowanych do studentów i absolwentów AMKL, 

• udostępnianie przykładowych dokumentów aplikacyjnych, informacji dotyczących procesu 

rekrutacyjnego oraz porad dotyczących rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, 

• publikacja informacji o sukcesach studentów i absolwentów, 

• tworzenie bazy dla pracodawców z portfolio studentów i absolwentów, 

• gromadzenie aktualnych informacji na temat rynku pracy, pojawiających się  

na nim wymagań oraz kierunków jego rozwoju. 

Ponadto Biuro Karier zajmuje się badaniem losów zawodowych absolwentów ocenianego kierunku. 

W roku akademickim 2021/2022 Biuro Karier udostępniło 363 oferty pracy, informacje  o 112 

konkursach muzycznych, 41 stypendiach i grantach, 11 o konferencjach i call for papers, 51 kursach 

oraz 143 szkoleniach/konsultacjach (stan na dzień 23.09.2022 r.). W 95% były to oferty pozyskane 

samodzielnie przez Biuro Karier AMKL ze stron internetowych instytucji kultury, orkiestr, strony 

Wrocławskiego Kuratorium Oświaty, portali internetowych: przesluchania.com, musicalchair.com, 

grup na FB. 5% opublikowanych ofert zostało przekazanych do Biura Karier przez instytucje kultury 

oraz sekretariaty Uczelni. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

Ważniejsze prezentacje pracowników ocenianego kierunku na Dolnośląskim Festiwalu Nauki w ostatnich 

latach: DFN w 2019 roku Olga Ksenicz: W 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki: ornitologiczne inspiracje 

w pieśniach narodowego kompozytora, czyli – co fruwa i hasa w muzyce; w 2020 roku: Koncert finałowy: Pieśń 

polska, a nieoczywista… – dr Aleksandra Pijarowska, dr hab. Olga Ksenicz, Tomasz Radziszewski (student Wydziału 

Instrumentalnego); w roku 2021: Tajemnica pana Żeleńskiego – trzy piękne pieśni, łabędzi śpiew kompozytora – 

dr hab. Olga Ksenicz, dr Małgorzata Jaworska; a w roku jubileuszowym: W salonie muzycznym Emanuela Kani – 

elegancja frazy XIX wieku – dr hab. Olga Ksenicz. 

 

Kompendium informacji o imprezach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział 

Wokalny – Katedrę Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:  

 

63. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO/05-11.02.2017, DUSZNIKI-ZDRÓJ 
kierownictwo: prof. Barbara Ewa Werner 

sekretariat artystyczny: prof. Jerzy Knetig, dr hab. Monika Kolasa-Hladíková 
 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: mgr Miłosz Gałaj, dr hab. Anna Serafińska, mgr Bolesław Scholl 
 

23. KONFERENCJA NAUKOWA WYBRANE PROBLEMY WOKALISTYKI/09-11.02.2017, DUSZNIKI-ZDRÓJ 
kierownictwo: prof. Barbara Ewa Werner 

sekretariat naukowy: prof. Jerzy Knetig, dr hab. Monika Kolasa- Hladíková 
 

Wykładowcy: dr Karol Furtak (KUL), dr hab. Maria Seremet (AM Kraków), mgr Michał Sławecki (UMFC),  
prof. Barbara Ewa Werner, prof.zw. Eugeniusz Sąsiadek (AMKL), dr hab. Jolanta Omiljanowicz (UMFC), dr hab. Anna 
Ulwańska (Uniw. Z. Góra), dr hab. Jacek Ścibor (Uniw. Rzeszów), dr hab. Monika Kolasa-Hladíková (AMKL), mgr Konrad Szota 
(PSM Warszawa), dr med. Maria Łyszczak (DWOMP Wrocław), prof. Ewa Iżykowska (UMFC), Paed. Dr Alena Ticha, Ph.D. 
(Czechy, Praha), prof. dr hab. Piotr Łykowski (AMKL) 
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44. SESJA NAUKOWA MUZYKA ORATORYJNA I KANTATOWA W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ 
15-16.09.2017, WROCŁAW, AMKL 

kierownictwo naukowe: prof. Barbara Ewa Werner 
sekretarz naukowy: dr hab. Olga Ksenicz 

 

Wykładowcy: dr Andrzej Wolański (AMKL), prof. Stanisław Dąbek (UMFC), prof. Ewa Iżykowska-Lipińska (UMFC), 
prof. Eugeniusz Sąsiadek, dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), dr hab. Rafał Majzner (ATH Bielsko), dr hab. Elżbieta 
Grodzka-Łopuszyńska (AM Katowice) 

 
29. NAUKOWE PROBLEMY PEDAGOGIKI WOKALNEJ/20-22.10.2017, WROCŁAW, AMKL 

kierownictwo naukowe: prof. Barbara Ewa Werner, prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretariat naukowy: prof. Jerzy Knetig, dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 

 

Wykładowcy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková (AMKL), Marcin Just (DiagNova techn.), dr hab. Izabela Jeżowska, prof. AST 
(Wrocław), dr hab. Jolanta Sipowicz (U. Zielona Góra), dr Krzysztof Orleański (NTNU Trondheim, Norwegia), prof. dr hab. 
Tadeusz Pszonka (AMKL), ks.dr hab. Zdzisław Madej (AM Kraków), dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska, prof. AM Poznań, 
ks. dr hab. Paweł Sobierajski (AM Katowice), dr Dorota Całek (PSM Warszawa), dr hab. Maciej Gallas, prof. U. Rzeszów, 
dr hab. Walentyna Węgrzyn-Klisowska, prof. UMFC, dr Andrzej Wolański (AMKL), prof. zw. Eugeniusz Sąsiadek (AMKL) 
 

64. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO/04-07.02.2018, DUSZNIKI-ZDRÓJ 

kierownictwo naukowe: prof. Barbara Ewa Werner, prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretariat naukowy: prof. Jerzy Knetig, dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 

 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: dr Marcin Wawrzynowicz (PWSZ Nysa), ks. dr hab. Zdzisław Madej (AM Kraków), 
dr Marcin Wortmann (PSM Warszawa), dr hab. Janusz Szrom (Warszawa), mgr Magdalena Zawartko (MAM Wrocław) 
 
24. KONFERENCJA NAUKOWA WYBRANE PROBLEMY WOKALISTYKI/08-10.02.2018, DUSZNIKI-ZDRÓJ 

kierownictwo naukowe: prof. Barbara Ewa Werner, prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretariat naukowy: prof. Jerzy Knetig, dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 

 

Wykładowcy: prof. Jerzy Knetig (UMFC), dr Piotr Pożakowski (AM Gdańsk), dr hab. Anna Ulwańska (Uniw. Z. Góra), 
dr hab. Rafał Majzner (ATH Bielsko), dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), dr Agnieszka Kurowska (UMFC), dr hab. Agnieszka 
Piekaroś-Padzińska (UMCS Lublin), dr hab. Maciej Gallas, prof. U. Rzeszów, dr Iwona Polak (AMKL), dr Maria Zawartko 
(AMKL), mgr Tadeusz Cieślak (PSM Mława), mgr Jolanta Sołowiej (PSM Olsztyn), prof. zw. Eugeniusz Sąsiadek (AMKL) 
 

45. SESJA NAUKOWA MUZYKA ORATORYJNA I KANTATOWA W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ 
/13-14.09.2018, WROCŁAW, AMKL 

kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretariat naukowy: dr hab. Olga Ksenicz 

 

Wykładowcy: dr Andrzej Wolański (AMKL), dr hab. Magdalena Witczak (AS Szczecin), dr hab. Maciej Gallas  
(AM w Krakowie), dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, prof. zw. (AM Gdańsk), dr hab. Olga Ksenicz  
(AMKL), mgr Karol Borsuk (Berlin), dr Anna Werecka-Gryć (AM Łódź) 
 

65. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO 
29. SYMPOZJUM NAUKOWE PROBLEMY PEDAGOGIKI WOKALNEJ 

18-20.10.2018, WROCŁAW, AMKL 
kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 

sekretariat naukowy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková (Kurs i Sympozjum), dr hab. Olga Ksenicz (Sympozjum) 
 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: prof. Barbara Ewa Werner (AMKL), dr hab. Joanna Litwin-Fenc  
(AMKL), prof. dr hab. Bogdan Makal (AMKL), prof. Anna Ulwańska (AHE Łódź),  
dr hab. Monika Kolasa-Hladíková (AMKL), prof. Jadwiga Gałęska-Tritt (AM Poznań), mgr Rafał Kronenberger 
(Teatr Polski Wrocław), dr Mieczysława Walczak-Deleżyńska, dr Jacek Deleżyński (AST Kraków/Wrocław), 
mgr Agata Ostrowska (Łódzkie Centrum Logopedyczne) 
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66. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO 
25. KONFERENCJA NAUKOWA WYBRANE PROBLEMY WOKALISTYKI 

04-09.02.2019, DUSZNIKI-ZDRÓJ 
kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 

sekretariat naukowy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 
 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: dr Jolanta Kępińska-Welbel (UMFC), prof. Adam Manijak (AM Łódź),  
ks. dr hab. Zdzisław Madej (AM Kraków), dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), dr Anna Werecka-Gryć (AM Łódź),  
prof. Piotr Łykowski (AMKL), mgr Agata Ostrowska (Łódzkie Centrum Logopedyczne) 
Wykładowcy: dr hab. Maciej Gallas (AM Kraków), prof. Barbara Ewa Werner (AMKL), mgr Dominika Płonka (MIX), 
dr Agnieszka Kurowska-Janecka (UMFC), dr hab. Rafał Majzner (ATH Bielsko), ks. dr Zbigniew Stępniak  
(AWM Olsztyn), dr hab. Anna Ulwańska (Prof. AHE Łódź), dr hab. Monika Kolasa-Hladikova (AMKL) 
 

46. SESJA NAUKOWA MUZYKA ORATORYJNA I KANTATOWA W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ 
09.09.2019, WROCŁAW, AMKL 

kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretarz: dr hab. Olga Ksenicz 

 

Wykładowcy: dr Tomasz Głuchowski (AMKL), dr Agata Wiśniewska-Gołębiowska (Bruksela), Julieta Gonzales-
Springer (Meksyk-Wrocław), dr hab. Maciej Gallas (AM Kraków), dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), dr Anna Werecka-
Gryć (AM Łódź) 
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAWODOWE WYZWANIA W PEDAGOGICE  
WOKALNEJ XXI WIEKU – PROFESSIONAL CHALLENGES OF VOCAL PEDAGOGY IN THE 21ST CENTURY. 

20-21.09.2019, WROCŁAW, AMKL 
OBRADY W RAMACH 30. SYMPOZJUM PROBLEMY PEDAGOGIKI WOKALNEJ 

kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretariat naukowy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 

 

Wykładowcy (w języku angielskim lub niemieckim): dr Karol Furtak (KUL), prof. Anna Jeremus-Lewandowska (AM 
Poznań), prof. Piotr Łykowski (AMKL), dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), dr hab. Monika Kolasa-Hládíkova (AMKL), 
dr Anna Werecka-Gryć (AM Łódź), mgr Agata Chodorek (AMKL), prof. Ziemowit Wojtczak (AM Łódź), dr Dorota 
Całek (PSM Warszawa), dr hab. Maciej Gallas (AM Kraków), dr Ewa Żurakowska (Opera Wrocław), dr Małgorzata 
Sułek (UJ Kraków)  
 

67. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO 
26. KONFERENCJA NAUKOWA WYBRANE PROBLEMY WOKALISTYKI 

10-15.02.2020, DUSZNIKI-ZDRÓJ 
kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 

sekretariat naukowy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 
 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková (AMKL), dr Amelia Golema  
(AMKL), dr hab. Sławomir Marszałek (AWF Poznań), mgr Dominki Płonka (MIX), 
Wykładowcy: prof. Eugeniusz Sąsiadek, dr Iwona Polak (AMKL), prof. Bożena Harasimowicz (AM Gdańsk), dr hab. 
Maciej Gallas (AM Kraków), dr Agnieszka Kurowska-Janecka (UMFC), dr hab. Sławomir Marszałek  
(AWF Poznań), dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), dr hab. Rafał Majzner (ATH Bielsko), dr Julia Laskowska  
(AM Łódź), mgr Jagna Trawniczek, dr hab. Hanna Zajączkiewicz (UWM Olsztyn) 
 

47. SESJA NAUKOWA MUZYKA ORATORYJNA I KANTATOWA W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ 
08-09.09.2020, WROCŁAW, AMKL edycja on-line 

kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretarz: dr hab. Olga Ksenicz 

 

Wykładowcy: prof. Eugeniusz Sąsiadek (AMKL), dr hab. Maciej Gallas (AM Kraków), dr Anna Werecka-Gryć 
(AM Łódź), dr Andrzej Wolański (AMKL), dr Marta Gabryelczak-Paprocka (TW Łódź), dr Adam Banaszak (Opera 
Wrocławska), dr hab. Ewelina Ciszewska (PWST Kraków-Wrocław), Aleksander Przybylski (TVN Poznań),  
oraz studenci: lic. Agnieszka Wilczewska (UWr), mgr inż. Maria Kulisiewicz (PWr) 
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68. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO 
31. SYMPOZJUM NAUKOWE PROBLEMY PEDAGOGIKI WOKALNEJ 

03-05.12.2020, WROCŁAW, AMKL edycja on-line 
kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 

sekretariat naukowy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 
 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: prof. Anna Jeremus-Lewandowska (AM Poznań), dr hab. Olga Ksenicz  
(AMKL), dr hab. Hanna Zajączkiewicz (UWM Olsztyn), mgr Agata Chodorek (AMKL), dr Magdalena Ratalewska (Uniw. 
Łódź), prof. Piotr Łykowski (AMKL), dr hab. Izabela Jeżowska (AST Kraków-Wrocław),  
dr hab. Monika Kolasa-Hládíkova (AMKL) 

48. SESJA NAUKOWA MUZYKA ORATORYJNA I KANTATOWA W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ 

06.09.2021, WROCŁAW, AMKL 
kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 

sekretarz: dr hab. Olga Ksenicz 
 

Wykładowcy: prof. Barbara Ewa Werner (AMKL), dr Agnieszka Drożdżewska (UWr), dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), 
dr hab. Maciej Gallas (AM Kraków), dr Anna Werecka-Gryć (AM Łódź), oraz studenci: mgr Damian Giczewski 
(AM Gdańsk), lic. Dominika Zawadzka (Uniwersytet Madryt) 
 

69. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO/16-18.09.2021, WROCŁAW,  
AMKL edycja on-line 

kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 
sekretariat naukowy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 

 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: dr Amelia Golema (AMKL), lek. med. Aldona Chróściewicz (Warszawa) 
 

70. KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU SOLOWEGO 
27. KONFERENCJA NAUKOWA WYBRANE PROBLEMY WOKALISTYKI 

24-26.02.2022, WROCŁAW, AMKL edycja on-line 
kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski 

sekretariat naukowy: dr hab. Monika Kolasa-Hladiková 
 

Wykładowcy i prowadzący warsztaty: prof. Eugeniusz Sąsiadek (AMKL), mgr Karolina Sołomin (UKW Bydgoszcz),  
dr hab. Jarosław Domagała (PSM Gąbin), prof. Beata Zawadzka-Kłos (AM Łódź), mgr Dominika Kujawska-Bednarek 
(KSJazz), prof. Ewa Iżykowska-Lipińska (UMFC), prof. Anna Jeremus-Lewandowska (AM Poznań), dr Kinga Książczyk 
(AM Poznań), dr hab. Olga Ksenicz (AMKL), dr hab. Maciej Gallas (AM Kraków), mgr Dominika Płonka (MIX),  
ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej (AM Kraków), lek. med. Aldona Chróściewicz (Warszawa), dr hab. Hanna 
Zajączkiewicz (UWM Olsztyn) 
 

 
49. SESJA NAUKOWA MUZYKA ORATORYJNA I KANTATOWA W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ 

12.09.2022, WROCŁAW, AMKL 
kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Piotr Łykowski; sekretarz: dr hab. Olga Ksenicz 

Wykładowcy: prof. Jerzy Knetig (UMFC), Agata Chodorek (AMKL) prof. dr hab. Maciej Gallas (AM Kraków), dr hab. 
Olga Ksenicz (AMKL) oraz studentka mgr Klaudia Woźniak (AMKL), ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej (AM Kraków), 
lek. med. Aldona Chróściewicz (Warszawa), dr hab. Hanna Zajączkiewicz (UWM Olsztyn) 
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia  
na kierunku 

Umiędzynarodowienie jako element koncepcji programowej kierunku 

Współpraca międzynarodowa należy do jednych z najważniejszych aspektów długoterminowej 

strategii rozwoju Akademii. Wpisując się w realizację strategii, kierunek wokalistyka stawia sobie 

za priorytet umożliwienie studentom zdobycia jak najwyższych kompetencji artystycznych, 

naukowych i dydaktycznych w obrębie oferowanych zakresów. Kształcąc artystów-solistów oraz 

przyszłych pedagogów śpiewu – systemowo podejmowane są różnego typu inicjatywy 

o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu, mające na celu takie uzupełnienie procesu 

dydaktycznego, aby kończący kierunek absolwenci stawali się pełnoprawnymi uczestnikami 

europejskiego środowiska muzycznego. Poprzez systematyczną wymianę myśli (konferencje, 

sympozja, publikacje), mobilność pedagogów i studentów, udział w programach stypendialnych, 

kursach i lekcjach mistrzowskich zapraszanych do AMKL obcojęzycznych pedagogów, udział 

w konkursach, kursach mistrzowskich, warsztatach, wyjazdach zespołów, a także wspieranie 

kompetencji językowych studentów i kadry dydaktycznej – stwarza się podwaliny pod wykształcenie 

w pełni kompetentnego, aktywnego absolwenta, mogącego z powodzeniem odnaleźć się na 

europejskim rynku pracy.  

W równej mierze służą temu założenia programu nauczania na ocenianym kierunku, w tym 

m.in.: korzystanie z obcojęzycznego repertuaru i literatury specjalistycznej, nauka wybranych 

języków obcych, możliwość realizacji przedmiotów w różnych językach, planowane i realizowane 

wyjazdy i inicjatywy o randze międzynarodowej. Wybrane aspekty programu studiów wskazują 

na konieczność współpracy międzynarodowej. Dotyczy to m.in. działalności (zarówno solowej, 

jak i zespołowej), której jednym z celów jest pogłębianie zainteresowań związanych z ocenianym 

kierunkiem poprzez udział w koncertach, festiwalach i konkursach o randze ogólnopolskiej 

i międzynarodowej, jak i przedmiotów związanych z marketingiem. 

Międzynarodowa aktywność pedagogów i studentów kierunku  

Współpraca Uczelni z ośrodkami zagranicznymi realizowana jest na kilka sposobów – na 

podstawie umów w ramach programów Erasmus+ i CEEPUS, specjalnych grantów oraz poprzez 

zaproszenia naukowców z zagranicy na różnego rodzaju wydarzenia. Istotny jest także wpływ 

wyjazdów wykładowców i studentów na rozwój kontaktów zagranicznych. O tendencji wzrostowej 

współpracy międzynarodowej niech świadczą liczby podpisywanych przez Uczelnię umów (dotyczące 

wyjazdów pedagogów i studentów) zawieranych w kolejnych latach w ramach programu Erasmus+: 

od 76 w roku 2017/2018 do 83 w roku 2021/2022. Zauważyć można, że poziom 

umiędzynarodowienia AMKL z każdym rokiem wzrasta i związane jest to z różnego typu inicjatywami 

podejmowanymi także na ocenianym kierunku. 

Udział pracowników kierunku w konferencjach, warsztatach mistrzowskich, konkursach, 

konkursach zaowocowały spotkaniami z wybitnymi muzykami wokalistami, kameralistami, 

teoretykami, jak np.: Esther de Bros (Bazylea, Szwajcaria), Eytan Pessen, Matthias Rexroth (Stuttgart, 

Niemcy), prof. Maciej Pikulski (Paryż), prof. William Stephen Smith (USA), prof. Hartmut Krones 

(Akademie fuer Musik und darstellende Kunst Wien). Eksperci zapraszani są również jako 
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ewaluatorzy zewnętrzni ogólnopolskich konkursów wykonawczych – Polski Konkurs Duetów 

(np. Tobias Koch: edycja 2022), czy powoływani jako eksperci do oceny jakości instrumentów przy 

ich zakupie (przykład: zakup pianoforte, ekspert: Paul McNulty, grudzień 2021). 

Wizja internacjonalizacji AMKL zakłada „kształcenie muzyków zdolnych działać w warunkach 

międzynarodowych”. W tym celu AMKL skupia się na tworzeniu międzynarodowego otoczenia 

edukacyjnego, głównie poprzez wzmacnianie tegoż wymiaru w programach kształcenia i stałego 

rozwoju zawodowego kadry akademickiej, zaangażowanie w międzynarodowe projekty, partnerstwa 

strategiczne. 

W ramach programu Erasmus+ i POWER gościliśmy na kierunku: 

Rok 

akademicki 

Imię i 

nazwisko 
Specjalność Uczelnia Program 

2016/2017 
Audrone 

Eitmanavičiūtė  
kameralistyka wokalna 

Vytauto Didžiojo universitetas 

/ Vytautas Magnus University 
Erasmus 

2016/2017 
Sabina 

Martinatite  
śpiew 

Vytauto Didžiojo universitetas 

/ Vytautas Magnus University 
Erasmus 

2016/2017 
Lauca 

Giordano  

fonetyka włoska dla 

śpiewaków 

"Giuseppe Martucci" Salerno 

State Conservatoire  
Erasmus 

2017/2018 
Hartmut 

Krones 

Interpretacja pieśni  

R. Straussa, G. Mahlera 

Akademie fur Musik und 

darstellende Kunst Wien 
Erasmus 

2017/2018 
Hartmut 

Krones 

Retoryka w muzyce 

wokalnej 

Akademie fur Musik und 

darstellende Kunst Wien 
Erasmus 

2017/2018 
Sabina 

Martinatite  
śpiew 

Vytauto Didžiojo universitetas 

/ Vytautas Magnus University 
Erasmus 

2018/2019 Angela Sindeli 
STT (work shadowing – 

śpiew, IRC) 

UNIVERSITATEA NATIONALA 

DE MUZICA DIN BUCURESTI 
Erasmus 

2019/2020 Jane Gingell taniec dawny Londyn / UK POWER 

2019/2020 
Sabina 

Martinaitytė 
śpiew  

Vytauto Didžiojo universitetas 

/ Vytautas Magnus University 
Erasmus 

 

W wyjazdach ze wspomnianego programu wzięli udział następujący wykładowcy i pracownicy 

administracji: 

Imię i 

nazwisko 
Nazwa instytucji Specjalność Rodzaj stypendium Program 

Bogdan 

Makal 

Vytauto Didžiojo 

universitetas / 

Vytautas Magnus 

University śpiew 

WYJAZDY PEDAGOGÓW  

w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA) Erasmus 

Bogdan 

Makal 

Vytauto Didžiojo 

universitetas / 

Vytautas Magnus 

University śpiew 

WYJAZDY PEDAGOGÓW  

w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA) Erasmus 
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Bogdan 

Makal 

Vytauto Didžiojo 

universitetas / 

Vytautas Magnus 

University śpiew 

WYJAZDY PEDAGOGÓW  

w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA) Erasmus 

Monika 

Kolasa-

Hladíková 

Norges 

musikkhøgskole śpiew 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 

Piotr 

Łykowski 

Norges 

musikkhøgskole śpiew 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 

Andrzej 

Wolański 

UNIVERSITAT FUR 

MUSIK UND 

DARSTELLENDE 

KUNST WIEN 

retoryka w 

muzyce 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 

Monika 

Kolasa-

Hladíková 

UNIVERZITA 

KARLOVA śpiew 

 WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 

Bogdan 

Makal 

LIETUVOS MUZIKOS 

IR TEATRO 

AKADEMIJA śpiew 

 WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 

Magdalena 

Blum 

KONINKLIJK 

CONSERVATORIUM 

TE DEN HAAG 

modernizacja 

curriculum 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 

Magdalena 

Blum AEC 

badania 

artystyczne 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) – wirtualny Erasmus 

Piotr 

Łykowski Europass Dublin 

modernizacja 

curriculum 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 

Katarzyna 

Schmidt 

Alanya Hamdullah 

Emin Pasa Universites 

Dział 

nauczania 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW  

w celu ponoszenia kwalifikacji 

(STT) Erasmus 
 

 W zajęciach prowadzonych na kierunku brali udział studenci programu Erasmus+  

Rok akademicki Imię i nazwisko Uczelnia macierzysta – nazwa 

2017/2018 Stefan Astakhov HOCHSCHULE FÜR MUSIK DETMOLD 

2017/2018 Madara Ivane LIEPAJA UNIVERSITY 

2018/2019 

Karolina Anita 

Jędrzejczyk 

HOCHSCHULE FÜR MUSIK 'CARL MARIA VON WEBER' 

DRESDEN 

2020/2021 Evelina Volodkovič Lithuanian Academy of Music and Theatre 

2022/2023 Daiana Sofia National Academy of music „Gheorghe Dima” 

2022/2023 Erdogan Tamis Kocaeli Universitesi Turkey 
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 W wyjazdach ze wspomnianego programu wzięli udział następujący studenci: 

L.p. 

Imię i 

nazwisko 

uczestnika 

 Uczelnia przyjmująca – nazwa Typ  

2016/2017 

Marta 

Osmańska 

UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE 

KUNST WIEN studia 

2016/2017 Bartosz Nowak STOCKHOLMS KONSTNARLIGA HOGSKOLA praktyka 

2017/2018 

Volodymyr 

Andrushchak Hochschule für Musik und Theater München studia 

2017/2018 Anna Grycan 

University of Music Carl Maria von Weber 

Dresden studia 

2017/2018 

Julia 

Pietrusewicz 

University of Music Carl Maria von Weber 

Dresden studia 

2017/2018 Michał Czok VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAT studia 

2018/2019 

Maja 

Konstancja 

Kamieńska 

University of Music Carl Maria von Weber 

Dresden studia 

2018/2019 Michał Ziemak VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAT studia 

2019/2020 

Swietlana 

Różycka Jazepa Vitola Latvijas Muzikas akademija studia 

2019/2020 Michał Leoniak ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN studia 

2019/2020 

Agnieszka 

Wilczewska pôle Aliénor studia 

2020/2021 

Mikołaj 

Bońkowski 

University of Music Carl Maria von Weber 

Dresden studia 

2020/2021 

Mikołaj 

Bońkowski 

University of Music Carl Maria von Weber 

Dresden studia 

2022/2023 

Alicja 

Turowska 

Magyar Rádió 

Művészeti Együttesei Nonprofit KFT.,1088 

Budapest  praktyka 
 

  Dzięki projektowi autorskiemu, którego pomysłodawczynią była dr Aleksandra Pijarowska , 

a kierowała prof. dr hab. Magdalena Blum, AMKL uzyskała polski grant z Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej, w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 

na realizację w latach 2018-2021 projektu naukowo-dydaktyczno-artystycznego, pt. Wschodnia 

Akademicka Platforma Artystyczna. Partnerami Uczelni w projekcie NAWA były Estońska Akademia 

Muzyki i Teatru w Tallinie (Estonia), Państwowe Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja), Lwowska 

Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki (Ukraina). Celem Programu było wypracowanie 

trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej 

w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. Program obejmował kilka zadań 

i uczestniczyli w nim także pedagodzy i studenci ocenianego kierunku. W obrębie programu odbyły 

się m.in. koncerty wymienne.  
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Projekt przyczynił się do nawiązania nowych relacji z uczelniami, z którymi dotychczas AMKL 

nie miała wielu kontaktów. Zorganizowane zostały wyjazdy studentów i pracowników naukowo-

dydaktycznych AMKL do uczelni partnerskich oraz wizyty studentów oraz pracowników naukowo-

dydaktycznych z uczelni partnerskich w AMKL.  

Realizacja projektu NAWA umożliwiła studentom i pedagogom poznanie nowych metod 

dydaktycznych, a także dostarczyła wielu przeżyć artystycznych i doświadczeń kulturowych. Efektem 

wizyt studentów było nie tylko poznanie kultury oraz sposobu nauczania uczelni partnerskich. 

Studenci mieli także możliwość doskonalenia własnych umiejętności w zakresie wykonawstwa, 

interpretacji i teorii muzyki, pod okiem autorytetów muzycznych uczelni partnerskich. Studenci 

uczestniczyli w wykładach i warsztatach, które były dostępne w danej uczelni oraz w specjalnie 

przygotowanych dla nich zajęciach. Oprócz poznania dziedzictwa kulturowego partnerów, istotną 

korzyścią projektu było wzmocnienie wizerunku AMKL jako lidera dużego projektu 

międzynarodowego. Umocniło to pozycję Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

oraz uczelni partnerskich w obszarze światowej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej.  

Działania w ramach tego projektu, w które zaangażowani byli studenci oraz pedagodzy 

ocenianego kierunku: 

1)  W dniach 20-26.10.2019 r. miał miejsce pobyt sześciu studentów AMKL w Estońskiej 

Akademii Muzyki i Teatru. Spośród studentów kierunku wokalistyka uczestniczył w nim  

 Christian Bild, dla którego zajęcia prowadzone były przez prof. Nadezdę Kurem.  

2)  W dniach 20-26.10.2019 r. miał miejsce pobyt sześciu studentów AMKL w Lwowskiej 

Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko. W ramach wyjazdu studentka Sylwia Kapela 

uczestniczyła w lekcji śpiewu prowadzonej przez prof. Miroslawę Żyszkowicz. 

3) W dniach 20-26.10.2019 r. oraz 03-09.11.2019 r. miały miejsce pobyty sześciu studentów 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Państwowym Konserwatorium w Tbilisi. 

Studentka ocenianego kierunku Teresa Swianiewicz wzięła udział w indywidualnych lekcjach śpiewu 

poprowadzonych przez prof. Ketevana Eliava, a studentka Aleksandra Dyrna w indywidualnych 

lekcjach śpiewu poprowadzonych przez prof. Ketevana Eliava oraz prof. Natalię Volchenko. 

4)  W dniach 04-08.11.2019 r. odbywały się zajęcia indywidualne oraz otwarte wykłady 

przygotowane przez pedagogów z Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru dla studentów AMKL. Zajęcia 

prowadziła prof. Nadezda Kurem (wokalistyka) oraz dr Irene Kabonen (pedagogika wokalna).  

5)  W dniach 09-15.12.2019 r. zrealizowano pobyt sześciu studentów Estońskiej Akademii 

Muzyki i Teatru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W ramach tej wymiany, 

studentka Yena Choi uczestniczyła w lekcjach śpiewu solowego z dr hab. Aleksandrą Kubas-Kruk. 

6) W dniach 17-23.11.2019 r. oraz 09-15.12.2019 r. miał miejsce pobyt sześciu studentów 

Państwowego Konserwatorium w Tbilisi w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu. Podczas wymiany student wokalista Dzidziguri Sofio uczestniczył w lekcji śpiewu 

z prof. Tadeuszem Pszonką, a studentka Gvantsa Jmukhadze w lekcji śpiewu prowadzonej przez 

prof. M. Czechowską-Królicką. 

7) W dniach 17-23.11.2019 r. miał miejsce pobyt sześciu studentów z Lwowskiej Narodowej 

Akademii Muzycznej im. Mykola Lysenko w AMKL. Student Ivan Danylo Lykhach uczestniczył w lekcji 

śpiewu przeprowadzonej przez prof. Bogdana Makala. 

8) W dniach 03-06.02.2020 r. miał miejsce pobyt prof. Piotra Łykowskiego z Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Estońskiej Akademii Muzyki i Tańca w Tallinie. 
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Prof. Piotr Łykowski (wokalistyka) prowadził zajęciach indywidualne w formie otwartej połączone 

z krótkimi wykładami na tematy wykonawstwa historycznie poinformowanego w muzyce wokalnej, 

w których uczestniczyli studenci z Estonii oraz Finlandii. W dniu 05.02.2020 r. profesor Łykowski 

prowadził indywidualne lekcje otwarte połączone z krótkimi wykładami na tematy prawidłowego 

kształtowania dźwięku w utworach XVII i XVIII wieku: frazowanie, artykulacja, agogika, dynamika 

oraz zdobnictwo. Tego samego dnia odbył się koncert kameralny wykonany wspólnie z profesorem 

Piotrem Zaleskim (gitara). W programie koncertu znalazły się pieśni S. Moniuszki i F. Schuberta. 

Profesor Piotr Łykowski poprowadził łącznie 10 godzin zajęć dydaktycznych. 

9) W dniach 06-08.04.2020 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Music – 

the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”. Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego 

w Europie, konferencja odbyła się online za pomocą dedykowanej strony internetowej www.ic-

mtcb.pl Przygotowano do wydania publikację, zawierającą obszerny materiał badawczy,  będący 

m.in. rezultatem realizacji projektu. Zostały w niej opublikowane referaty oraz wystąpienia 

prelegentów, a internetowe forum było kanałem komunikacyjnym dla zaproszonych gości oraz 

pozostałych uczestników, w tym publiczności. W Konferencji wzięły udział 32 osoby z czterech 

europejskich miast – Wrocławia, Lwowa, Tallina i Tbilisi, a strona internetowa cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem ze strony obserwatorów, czego dowodem było prawie 8500 wizyt na stronie 

w okresie 06.04-01.05.2020. Kraje, z których odwiedzano w tym czasie stronę to: Polska, Ukraina, 

USA, Gruzja, Chiny, Włochy, Niemcy, Francja, Irlandia, Estonia, Austria, Kanada, Holandia, Wielka 

Brytania, Singapur, Brazylia, Czechy, Węgry, Szwajcaria, Islandia, Panama, Japonia, Rumunia, Malta, 

Serbia, Australia, Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska, Chile, Belgia, Pakistan, Turcja, 

Białoruś, Litwa. W ramach konferencji zostały przygotowane materiały promocyjne i  konferencyjne, 

plakaty, programy i księga abstraktów, zapewniono reklamę w prasie, stworzono ponadto stronę 

internetową konferencji.  

Uczelnia realizuje również program Masters od Didactics, polegający na podnoszeniu 

kompetencji nauczycieli akademickich, którzy zostali zakwalifikowani do projektu przez 

Ministerstwo Nauki i Edukacji. Nauczyciele akademiccy, którzy zrealizowali szkolenia, otrzymali 

certyfikat. Certyfikat jest przyznawany w wyniku akceptacji przez Uczelnię przeprowadzającą 

szkolenie – są to wiodące zachodnie ośrodki akademickie (Ghent University, University College 

of London, University of Groningen). Po otrzymaniu certyfikatu nauczyciel akademicki opracowuje 

własny, nowoczesny program uczenia oparty na międzynarodowych ramach kwalifikacji – 

dla najzdolniejszych, zakwalifikowanych do tego typu kształcenia studentów. W obecnej fazie 

na ocenianym kierunku pracują lub współpracują pedagodzy uczący studentów metodą tutoringu,  

którzy wzięli udział w programie „Mistrzowie Dydaktyki”. 

Zestawienie osób związanych z ocenianym kierunkiem, którzy zrealizowali szkolenia w ramach 

programu Masters od Didactics, przedstawia tabela poniżej.  

Lp. Imię i nazwisko wyjazd oraz termin kursu 

1. Marta Kierska-Witczak 
Uniwersytet w Gandawie Ghent University (Belgia), 

23-29.02.2020 

2. Piotr Łykowski University of Groningen (Holandia), 7-13.04.2019 

3. Monika Kolasa-Hladikova Londyn, 13-24.05.2019 

http://www.ic-mtcb.pl/
http://www.ic-mtcb.pl/
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4. Tomasz Głuchowski 
Uniwersytet w Gandawie Ghent University (Belgia),  

13-19.10.2019 

5. Justyna Skoczek University of Groningen (Holandia), 7-13.04.2019 

6. Anna Przyjemska-Śpiewak 
Uniwersytet w Gandawie Ghent University (Belgia),  

1-5.04.2019 

7. Katarzyna Kamola-Łukasik Londyn, 13-26.03.2022r.  

8. Magdalena Blum 
Uniwersytet w Gandawie Ghent University (Belgia),  

16-20.11.2020 

9. Aleksandra Rupocińska University College London, 15-28.05.2022  

10. Amelia Golema  
Uniwersytet w Gandawie Ghent University (Belgia),  

3-9.11.2019  
 

11. Aleksandra Pijarowska  
Uniwersytet w Gandawie Ghent University (Belgia),  

14-18.12.2020  
  

12. Katarzyna Dziewiątkowska 
Uniwersytet w Gandawie Ghent University (Belgia),  

22-26.02.2021 
 

Czas pandemii początkowo zahamował możliwość realizacji szkoleń w programie, jednak 

nowoczesne zachodnioeuropejskie Uczelnie opracowały kurs tak, by jego realizacja była możliwa 

również w formie online. Warto zaznaczyć, że Akademia Muzyczna we Wrocławiu jest jedyną 

Uczelnią artystyczną realizującą program. 

Akredytacje zagraniczne 

Sposobem mierzenia stopnia umiędzynarodowienia Uczelni jest m.in. uczestnictwo 

w europejskich procesach akredytacyjnych, co wrocławska Akademia Muzyczna konsekwentnie 

czyni.  

W roku 2018 Akademia Muzyczna we Wrocławiu rozpoczęła przygotowania do przeglądu 

instytucjonalnego MusiQuE. Jest to zewnętrzna jednostka oceniająca, której zadaniem jest ciągłe 

podnoszenie jakości muzycznego szkolnictwa wyższego w Europie i poza nią oraz pomoc instytucjom 

szkolnictwa wyższego w realizacji procesów związanych z podnoszeniem jakości.  W ramach 

przygotowań do akredytacji MusiQuE rozważono i dopracowano standardy według następujących 

kryteriów: instytucjonalna misja, wizja i kontekst, procesy edukacyjne: programy i metody ich 

dostarczania, perspektywy międzynarodowe, metody oceniania; profile studentów: kwalifikacje 

wstępne, postępy i osiągnięcia studentów, zatrudnialność; kadra akademicka: kwalifikacje kadry i jej 

aktywność zawodowa, liczebność i skład kadry akademickiej; zaplecze, wyposażenie i źródła 

finansowania Uczelni; komunikacja, organizacja i podejmowanie decyzji: proces komunikacji 

wewnętrznej, struktury organizacyjne, wewnętrzna kultura jakości; publiczna interakcja: kulturalne, 

artystyczne i edukacyjne konteksty, interakcja z profesjami artystycznymi, informacje dostarczane 

do publicznej wiadomości. Pierwsza wizyta komisji MusiQuE odbyła się w marcu 2019 roku. Wpłynęła 

ona na sformułowanie dwóch kluczowych w Uczelni strategii: strategii długoterminowej oraz 

strategii internacjonalizacji.  
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Strategia długoterminowa Uczelni dotyczy aspektów takich jak: 

• intensyfikacja działań na rzecz ustawicznego doskonalenia jakości edukacji oferowanej 

muzykom, dającej im najlepsze umiejętności i kompetencje, 

• dbałość o rozwój kadry, budowanie poczucia wspólnoty akademickiej wśród studentów, 

pracowników i absolwentów, 

• tworzenie ukierunkowanych na studenta programów studiów (student-centred learning), 

• integracja programów oferowanych przez poszczególne jednostki, 

• podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych kierunków i specjalności kształcenia, 

zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym (międzyuczelnianym), 

• rozwijanie możliwości kształcenia ustawicznego przez poszukiwanie nowych obszarów 

kształcenia podyplomowego i innych form Lifelong Learning, 

• dalszy rozwój infrastruktury Uczelni, 

• dalszy rozwój metod kształcenia na odległość, 

• dalszy rozwój kontaktów międzynarodowych, 

• podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia współczynnika zatrudnialności 

absolwentów Uczelni, 

• wzrost znaczenia kulturotwórczej roli Uczelni w kraju i w regionie, 

• wzmocnienie roli badań naukowych w procesie kształcenia, 

• wprowadzenie nowych metod kształcenia: Tutoring, Design Thinking (myślenie projektowe), 

Problem Based Learning (nauczanie metodą rozwiązywanie problemów), Case Learning 

(nauczanie oparte na analizie konkretnych przypadków), Flipped Education (metoda 

nauczania odwróconego), Peer Learning (edukacja rówieśnicza), 

• przygotowanie studentów do międzynarodowego typu karier: the portfolio career  

(wolne zawody), travelling career (kariery międzynarodowe), 

• uczestniczenie w projektach Międzyuczelnianej Współpracy Międzynarodowej  

– Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego i Zintegrowanych Programów Uczelni  

oraz w Konkursie MNiSW w ramach projektu POWER 2014-2020 – działanie:  

3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych – Zintegrowane Programy Uczelni, 

• wzrost znaczenia efektów teoretycznych i generycznych – kompetencji społecznych, 

• podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród kadry akademickiej  

i studentów, 

• uaktywnienie ścieżki anglojęzycznej, 

• zmiana ilościowej relacji pomiędzy studentami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi,  

• zapewnienie spójnej trajektorii rozwoju umiejętności, kompetencji i przygotowania 

praktycznego młodych muzyków reprezentujących wszystkie poziomy edukacji muzycznej, 

• przeciwdziałanie efektom eco-systemu i circle effect przy zatrudnianiu nowych pedagogów, 

• dalsze wspomaganie działań studenckich kół naukowych i mobilizowanie studentów do bar-

dziej aktywnych działań w obszarze kreowania wydarzeń artystycznych i zarządzania nimi,  

• dalsze wspieranie działalności wydawniczej Uczelni, 

• dbanie o wizerunek medialny Uczelni. 

Strategia internacjonalizacji dotyczy szeregu działań operacyjnych, m.in.: 

• poszerzania współpracy z uczelniami zagranicznymi, w tym uczelniami zrzeszonymi 

w Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen 
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(AEC) i rozszerzania współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany kadry artystycznej 

i naukowej, 

• rozszerzania zakresu współpracy artystycznej i naukowej z pozauczelnianymi instytucjami 

artystycznymi za granicą (filharmonie, opery, szkoły muzyczne, instytucje międzynarodowe 

– EMU, Pearle itp.), 

• promowania i realizowania interdyscyplinarnych projektów artystycznych i naukowych 

mających na celu zapewnienie większej integracji działalności artystycznej i badań 

naukowych, 

• intensyfikowania mobilności kadry akademickiej w celu zapewnienia nauczycielom 

i personelowi administracyjnemu możliwości uczenia się i rozwoju na arenie i w środowisku 

międzynarodowym (Lifelong Learning – LLL), 

• stałego angażowania się w międzynarodowe projekty, międzynarodowe partnerstwa 

strategiczne i inicjatywy międzynarodowego benchmarkingu; zapewnienia studentom 

doświadczeń zawodowych związanych z działalnością w środowisku międzynarodowym, 

a tym samym ułatwienia ich integracji w zawodzie zarówno na szczeblu krajowym, jaki 

międzynarodowym; rozwoju kształcenia w formule Lifelong Learning, adresowanego do 

absolwentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

studiów podyplomowych i kursów dokształcających; dążenia do zwiększania reprezentacji 

Uczelni w ogólnopolskich i międzynarodowych wybieralnych gremiach akademickich, 

organach przedstawicielskich, gremiach artystycznych i naukowych, w tym organizacjach 

artystycznych i naukowych. 

Kluczowe znaczenie miała ponowna wizyta komisji MusiQuE w naszej Uczelni pod koniec 2019 

roku, w wyniku której Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku 2020 

uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej nadany przez Zarząd Europejskiej  

Komisji Akredytacyjnej MusiQuE – Music Quality Enhancement. Osiągnięcie to cieszy tym bardziej, 

że wrocławska Akademia Muzyczna uhonorowana została tym prestiżowym certyfikatem jako 

pierwsza i – jak dotąd – jedyna uczelnia artystyczna w Polsce. 

Języki obce 

Nad kształceniem studenckich kompetencji językowych w AMKL sprawuje nadzór Studium 

Języków Obcych. Studenci obowiązkowo realizują lektorat języka włoskiego w ramach planu studiów 

I stopnia oraz podstawy języka łacińskiego na studiach II stopnia zakres śpiew historyczny. Studenci 

mają także możliwość wyboru na studiach II stopnia lektoratu języka obcego nowożytnego spośród 

lektoratów języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego w ramach obowiązkowej realizacji lub 

punktów fakultatywnych. Zależnie od poziomu, który jest sprawdzany wstępnym testem 

kwalifikacyjnym, studenci mogą być przydzieleni do różnych grup zaawansowania w ramach 

wybranego języka. Wśród treści programowych każdego z języków jest uwzględniona terminologia 

muzyczna, pozwalająca na przyszłą pracę ze specjalistyczną literaturą przedmiotu. Plany studiów dla 

toku rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023 zostały także wzbogacone o fonetykę 

języków tak istotnych dla poprawnej realizacji literatury wokalnej, jak fonetyka języka francuskiego, 

hiszpańskiego, rosyjskiego. 
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W celu weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych 

przeprowadzane są okresowe – ustne i pisemne – testy sprawdzające. Istnieje również możliwość 

przygotowywania zainteresowanych studentów do egzaminów mających na celu uzyskanie 

zewnętrznych certyfikatów językowych.  

Zasięg umiędzynarodowienia jest analizowany przez osoby sprawujące funkcje kierownicze  

w Uczelni, a wyniki tych analiz wykorzystywane są przy tworzeniu planów długoterminowych w ce lu 

intensyfikacji umiędzynarodowienia kształcenia, jak np. nawiązanie współpracy z nowymi 

zagranicznymi uczelniami. 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Ważnym obszarem działania Uczelni jest stałe wspieranie studentów w uczeniu się, rozwoju 

społecznym, naukowym oraz wejściu na rynek pracy. W różnorodnych formach wspierania 

Studentów wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie. Indywidualizacja kształcenia 

realizowana systematycznie w ramach wielu przedmiotów kierunku umożliwia bardzo dokładne 

i pogłębione rozpoznanie potrzeb każdego studenta. Studenci wspierani są w przestrzeniach: 

artystyczno-naukowej, społecznej, zawodowej – także w kontekście wejścia na rynek pracy. 

Stale udoskonalana infrastruktura Uczelni jest dostępna dla każdego studenta kierunku w ciągu 

całego roku akademickiego, także dla jego pracy własnej. Oprócz sal dydaktycznych dostępne są sale 

ćwiczeniowe wyposażone w instrumenty, a także szereg elektronicznych instrumentów ćwiczeniowych 

w przestrzeniach wspólnych budynków A i F, Biblioteka z Czytelnią i Gabinetem Odsłuchu, Studio 

Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Studio Kompozycji Komputerowej, Pracownia Muzyki 

Teatralnej i Filmowej oraz Wydawnictwo Akademii Muzycznej. Rezerwacja sal przez studentów 

odbywa się za pomocą modułu firmy OPTeam S.A, zakupionego w 2018 roku. Infrastruktura Akademii 

szczegółowo opisana została w Kryterium 5, a także w załączniku 2.I.5 (Charakterystyka wyposażenia 

sal). 

Wsparcie studenta odbywa się na kilku poziomach – Prorektora ds. studenckich i dydaktyki, władz 

dziekańskich, Kierownika właściwej katedry, pedagoga przedmiotu głównego, innych nauczycieli 

akademickich, pracowników administracji. Prorektor ds. studenckich, Dziekan i Prodziekan Wydziału, 

także Kierownicy właściwych katedr dostępni są dla studentów niemal w każdej chwili, także poza 

oficjalnymi dniami i godzinami przyjęć. Nauczyciele akademiccy prócz zajęć dostępni są również 

w ramach cotygodniowych konsultacji oraz drogą komunikacji elektronicznej; służą pomocą i radą, 

udzielając studentom stałego wsparcia. Konsultacje są otwarte dla wszystkich studentów Uczelni. 

Niewątpliwie ogromnym atutem jest sama forma zajęć indywidualnych, charakterystyczna dla relacji 

,,mistrz-uczeń”, podczas których pedagog, mając bezpośredni kontakt ze studentem, może 

odpowiednio kierować jego rozwojem. W sytuacjach losowych istnieje możliwość uzyskania zarówno  

pomocy finansowej, jak i psychologicznej (konsultacje z zakresu psychologii muzyki, zajęcia 

fakultatywne „MP3 – trema – kryzys – tożsamość”), ukierunkowanej na problemy bieżące młodzieży 

oraz ich przyszłą karierę zawodową.  

Przez cały okres edukacji, studenci mogą przekazywać swoje wnioski i prośby na ręce Dziekana 

indywidualnie lub za pośrednictwem starostów. Dziekan, w oparciu o możliwości regulaminowe oraz 

po konsultacji z Kierownikiem Katedry (w przypadkach szczególnych z konkretnym pedagogiem) 
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odpowiednio je rozpatruje. Wnioski dotyczą np. wyboru lub zmiany pedagogów przedmiotów 

indywidualnych, opiekunów prac dyplomowych, innego trybu realizacji poszczególnych 

przedmiotów, realizacji indywidualnie opracowanych ścieżek kształcenia.  

W celu przeciwdziałania przypadkom dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania seksualnego, 

a także w celu promowania zasad współżycia społecznego opartych na szacunku, tolerancji oraz 

poszanowaniu godności osobistej każdego członka wspólnoty akademickiej Załącznikiem do 

Zarządzenia nr 5/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 

2 lutego 2022 r. wprowadzono politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową AMKL. 

Uzupełnieniem form wspierania studentów w procesie uczenia się są wyjazdy na koncerty 

oraz organizowane na terenie Uczelni liczne warsztaty, które są prowadzone przez wybitne światowe 

autorytety muzyczne.  

Systemowi wsparcia studentów służą różne jednostki Uczelni. I tak, do zadań Działu Nauczania 

i Spraw Studenckich należy opieka nad organizacją i wsparciem studenckiego procesu nauczania. 

W realizacji technicznych aspektów działań artystyczno-naukowych pomocy udzielają pracownicy 

Działu Administracyjno-Gospodarczego, Biura Promocji i Organizacji Imprez oraz Studia Technik 

Multimedialnych ze Studiem Nagrań. Kolejny poziom wsparcia studentów to współpraca zagraniczna 

w ramach programów ERASMUS oraz NAWA. Pozwala to studentom zdobyć nowe doświadczenia, 

opanować języki obce, nawiązać interesujące kontakty osobiste i zawodowe. W Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu koordynatorem programu jest Specjalista ds. kontaktów zagranicznych – dr Maria 

Brzuchowska. Szczegóły zostały opisane w Kryterium 7 niniejszego Raportu.  

Warto dodać, że na początku każdego roku przeprowadzane jest szkolenie dla studentów I roku 

studiów I i II stopnia dotyczące możliwości korzystania z programów mobilności akademickiej.  

Uczelnia w przypadku zaistnienia takich potrzeb udziela różnego rodzaju wsparcia, także 

finansowego, np. partycypuje w kosztach udziału w konkursach. Te formy wsparcia pozostają w gestii 

Prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Studenci na bieżąco informowani są o możliwościach 

dalszego rozwoju przez udział w koncertach, konkursach, konferencjach czy dodatkowych kursach. 

Tu oprócz komunikacji osobistej oraz korespondencji mailowej, dużą rolę ma także tradycyjna tablica 

ogłoszeniowa Wydziału. Ważną rolę odgrywają także profesjonalne kontakty kadry, które nierzadko 

otwierają przed studentami nowe możliwości na etapie studiów i bezpośrednio po nich.  

Studenci i absolwenci kierunku osiągają sukcesy na konkursach w kraju i za granicą. 

Również zespoły studenckie występują na różnych estradach Wrocławia, Polski, a także poza krajem, 

podczas festiwali o charakterze przeglądu lub konkursu. Sukcesy studentów i zespołów 

odnotowywane są na stronie internetowej Akademii.  

W ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Akademickie Partnerstwa 

Międzynarodowe w projekcie Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna, realizowanym w latach 

2018-2020, studenci mieli możliwość uczestnictwa w krótkich wyjazdach studyjnych do Uczelni 

partnerskich: Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie (Estonia), Państwowego 
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Konserwatorium w Tbilisi (Gruzja), Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki 

(Ukraina) opisanych w Kryterium 6.  

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu umożliwia studentom m.in. wykonywanie nieodpłatnych nagrań do celów 

dydaktycznych, co szerzej opisane zostało w Kryterium 5.  

Uczelnia była jednym z założycieli i przez kilkanaście lat (do września 2021 roku) stałym członkiem 

Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni Publicznych Wrocławia 

(Biuro Karier – Wrocław). Jednostka ta prowadziła kompleksowe działania na rzecz zawodowej 

promocji studentów i absolwentów AMKL. Jesienią 2021 roku powołane zostało w AMKL własne 

Biuro Karier, co zostało szczegółowo omówione w Kryterium 6. 

Potrzeba powołania własnego Biura Karier wyniknęła z analizy oczekiwań studentów. Biuro Karier 

AMKL świadczy wszystkim studentom i absolwentom Uczelni, w tym studentom i absolwentom 

ocenianego kierunku, aktywną pomoc w wejściu na rynek pracy, w szczególności przez: prowadzenie 

indywidualnych rozmów doradczych, zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami 

rekrutacji, przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego, informowanie o dynamice zmian 

na lokalnym rynku pracy, o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych 

przez kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji, 

prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

z pracodawcami, pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy, przeprowadzanie naboru i preselekcji 

na zlecenie pracodawcy. Informacja o działalności Biura Karier AMKL dostępna jest na stronie 

internetowej Uczelni, w zakładce Student: Biuro Karier – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu.  

W Akademii Muzycznej działa Samorząd Studencki, którego organem jest Przewodniczący oraz 

pięcioosobowa Rada, powoływana – zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów – na okres 

dwóch lat. Na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu Studentów wybierani 

są przedstawiciele studentów i doktorantów do Senatu oraz do Rad Wydziałów.  

Uczelnia wspiera studentów systemem stypendialnym, w tym stypendiami naukowymi  oraz 

socjalnymi na zasadach określonych w Regulaminie Pomocy Materialnej, a także prowadzi wsparcie 

studentów z niepełnosprawnościami. Umożliwia także ubieganie się o stypendia z programów 

ministerialnych, miejskich i innych – w ramach ich dostępności – udzielając rekomendacji Rektora, 

Dziekana, Kierownika Katedry lub poszczególnych pedagogów. Informacje o możliwościach wsparcia 

stypendialnego, w tym Regulamin Pomocy Materialnej, dostępne są na stronie internetowej Uczelni: 

(https://amuz.wroc.pl/stypendia-181).  

Katedra Wokalistyki stosuje różnorodne formy motywowania studentów do osiągania lepszych 

wyników w nauce oraz podejmowania działalności artystycznej i naukowej. Szczególną formą 

wsparcia jest motywowanie studentów do własnego rozwoju artystyczno-naukowego przez 

nakierunkowanie na różnorodne działania artystyczne. Stale poszukiwane są sposoby wsparcia 

studentów wybitnych, np. poprzez indywidualizację organizacji studiów, pozyskiwanie różnorodnych 

https://amuz.wroc.pl/biuro-karier-7401
https://amuz.wroc.pl/biuro-karier-7401
file:///C:/Users/Piotr%20Łykowski/Documents/AKADEMIA/2022-2023/PAKA%20nasza%202022/(
https://amuz.wroc.pl/stypendia-181
https://amuz.wroc.pl/stypendia-181
https://amuz.wroc.pl/stypendia-181
https://amuz.wroc.pl/stypendia-181
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stypendiów. Najzdolniejsi absolwenci uzyskują możliwość stawania do przesłuchań (np. Opera, NFM) 

lub nawet propozycję współpracy, a później zatrudnienia w Uczelni. 

W ramach zadania 2 projektu POWER „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” organizowane są dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje 

studentów, przydatne na rynku pracy. Zadanie obejmuje następujące elementy: zajęcia warsztatowe 

kształcące kompetencje, zajęcia w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców.  

Planowane działania prowadzą do uzyskania kompetencji zawodowych oraz  z zakresu 

przedsiębiorczości i realizowane są jako: szkolenie z przedsiębiorczości (w tym zakładanie 

działalności gospodarczej), szkolenie z praw autorskich (zajęcia warsztatowe kształcące 

kompetencje), szkolenie w temacie produkcja muzyczna z elementami realizacji dźwięku (zajęcia 

warsztatowe kształcące kompetencje, zajęcia praktyczne w formie projektowej oraz wizyty 

studyjne). Ponadto trzyetapowy kurs podnoszący kompetencje studentów z zakresu produkcji 

muzycznej (pierwszy etap wprowadzający, drugi gruntujący wiedzę i umiejętności, a trzeci 

umożliwiający kontakt z mistrzami produkcji muzycznej), kurs technologii nagrań, wiedzy 

technicznej, który ma na celu nauczenie samodzielnej produkcji fonogramów, rozwijanie 

umiejętności subiektywnej i obiektywnej oceny nagrań oraz poszerzenie warsztatu narzędzi 

dostępnych dla muzyka. Prowadzącymi będą realizatorzy dźwięku z doświadczeniem, specjalista od 

akustyki wnętrz, producenci muzyczni, kompozytorzy, aranżerzy. W ramach szkolenia planowane są 

cztery czterogodzinne wizyty czterech znanych polskich producentów. Kolejny kurs dotyczy 

organizacji i produkcji wydarzeń artystycznych (zajęcia warsztatowe i praktyczne, wyjazdy studyjne). 

Celem zajęć jest możliwość wskazania i wyboru ścieżki zawodowej artysty, który po ukończeniu 

studiów w Akademii Muzycznej zajmie się udziałem w wydarzeniach artystycznych nie jako artysta-

muzyk, ale jako osoba produkująca, organizująca i nadzorująca realizację wydarzenia.  

Studentki, które rozpoczęły studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

na kierunkach: dyrygentura, wokalistyka, edukacja artystycznej w zakresie sztuki muzyczne, na 

początku kwietnia 2022 r. (na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa), otrzymały wsparcie finansowe 

w ramach programu grantowego Creators for Ukraine, tzw. C4U. 

Wsparcie studentów z różnymi formami niepełnosprawności koordynowane jest w Uczelni przez 

Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych. Udogodnienia dla osób 

z niepełnosprawnościami zostały omówione w Kryteriach 2 i 5. Warto wspomnieć, iż Akademia 

dokłada wszelkich starań, by rozwiązania w infrastrukturze były nowoczesne oraz jak najbardziej 

przyjazne dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach badania jakości nauczania studenci corocznie zachęcani są m.in. do wypełniania 

anonimowych ankiet dotyczących działalności dydaktycznej poszczególnych pedagogów Akademii. 

W zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa każdy student 

przechodzi obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
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Komunikację mailową zapewnia własny serwer pocztowy Akademii. Wszyscy pracownicy 

posiadają na nim służbowe konto e-mail, w formie: imię.nazwisko@amkl.edu.pl. W 2019 roku poczta 

służbowa dla wszystkich pracowników została przeniesiona na dysk „w chmurze” na platformie 

Google, co ułatwia dostęp do przekazywanych informacji z każdego miejsca na świecie. W niedalekiej 

przyszłości możliwe będą dodatkowe funkcje poczty, m.in. wymiana plików, forum dyskusyjne itd. 

Również każdy student posiada własną skrzynkę pocztową na platformie Google, co ma ogromny 

wpływ na poprawę komunikacji między Uczelnią a studentami.  

Informacje na temat poziomu wykształcenia absolwentów uzyskuje się na spotkaniach specjalnie 

organizowanych w tym celu z interesariuszami zewnętrznymi: wizytatorami, pracodawcami 

(dyrektorami oper, filharmonii, teatrów muzycznych, dyrektorami szkół muzycznych), a dzięki 

bliskim interpersonalnym kontaktom reprezentantów środowiska muzycznego, ta wiedza jest stale 

uzupełniana i pogłębiana. 

  Dla wsparcia studentów w ich rozwoju istotne jest wpojenie im umiejętności podjęcia krytycznej 

refleksji, wynikającej z kompetencji społecznych. Władanie umiejętnością krytycznej oceny własnych 

działań twórczych i artystycznych oraz zdolność do poddania takiej ocenie innych przedsięwzięć 

z zakresu sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej na wszystkich poziomach – od lokalnego, 

przez krajowy, po europejski – są istotną wartością działań kadry akademickiej, przekazywaną 

studentom. Również bycie chętnym do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych 

i etycznych aspektów związanych z własną pracą jest ważnym czynnikiem wyznaczającym działania 

nauczycieli akademickich, którzy starają się przekazać owe wartości swoim studentom.   

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu od wielu lat dba o publiczne 

udostępnianie informacji dotyczących funkcjonowania Uczelni, poszczególnych wydziałów, 

kierunków, w tym Wydziału Wokalnego i kierunku wokalistyka. Dostęp do informacji możliwy jest dla 

wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: Akademia 

Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

Dla obcokrajowców przeznaczona jest wersja anglojęzyczna strony znajdująca się pod adresem 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Obie wersje są czytelne, przejrzyste 

i pozwalają korzystać z zawartych informacji w sposób intuicyjny, co więcej są dostosowane także do 

potrzeb osób niedowidzących. Treści przeznaczone dla poszczególnych grup odbiorców ujęte zostały 

w zakładkach – „Kandydat”, „Student”, „Pracownik”. Informacje o rekrutacji znajdują się w zakładce 

„Kandydat”, natomiast o programie studiów oraz warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach 

– w zakładce „Student”.  

Wszystkie zawarte na stronie wiadomości są podane językiem przystępnym, bez zbędnej 

specjalistycznej terminologii, dostosowanym do możliwości percepcyjnych szerokiego grona 

odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup interesariuszy, a więc kandydatów na studia i ich 

rodzin, studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników, pracodawców, instytucji nadzorczych 

https://amuz.wroc.pl/
https://amuz.wroc.pl/
https://en.amuz.wroc.pl/
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i samorządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych działalnością artystyczną i naukową 

Uczelni. Zawarte na stronie informacje są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane przez 

administratora strony, czyli Biuro Promocji i Organizacji Imprez. Strona pozostaje w nieustannym 

dynamicznym rozwoju i dostosowuje się do zaistniałych warunków.  

Strona pełni również bardzo istotną funkcję informacyjną od momentu ogłoszenia zajęć zdalnych 

13 marca 2020 roku w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Świadczą 

o tym umieszczony w centralnym miejscu strony odnośnik zatytułowany „Zasady prowadzenia zajęć 

dydaktycznych i przebywania na terenie AMKL” oraz zakładka „Koronawirus” (Koronawirus – 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu). Są w niej zamieszczane najważniejsze 

ogłoszenia dotyczące działalności Uczelni w czasie epidemii, zarządzenia i komunikaty Rektora oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu prowadzi dostępny dla wszystkich zainteresowanych Biuletyn 

Informacji Publicznej http://bip.amuz.wroc.pl/7/strona-glowna-bip.html, realizując w ten sposób 

wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1429). Jego treść jest przystosowana także do odbioru przez osoby słabowidzące.  

W Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się komplet dokumentów dotyczących funkcjonowania 

Uczelni, przede wszystkim Statut, obowiązujące regulaminy, zarządzenia Rektora, zarządzenia 

Kanclerza oraz inne informacje, których wymagają przepisy prawa. Strona główna BIP – Akademia 

Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  

Ponadto w trybie dostępu do informacji publicznej każdy interesariusz może uzyskać dodatkowe 

informacje, nieudostępniane na stronie www, składając osobiście odpowiedni wniosek, którego wzór 

dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie dokumenty dostępne w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej udostępniane są również w wersji papierowej w siedzibie 

Uczelni, a studenci mają do nich dostęp w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich.  

Na stronie internetowej obok informacji dedykowanych określonym grupom odbiorców, w tym 

kompletu informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach, 

odnaleźć można informacje związane z bieżącą i planowaną działalnością artystyczną i naukową 

Uczelni. Prowadzone jest także kalendarium imprez artystycznych i konferencji naukowych. 

Dzięki uwzględnianiu zgłaszanych przez studentów, wykładowców i osoby spoza AMKL uwag 

i sugestii, a także w ramach przeprowadzonej ankiety, strona internetowa Uczelni jest na bieżąco 

udoskonalana. Dotyczy to także podstrony Wydziału Wokalnego Wydział Wokalny – Akademia 

Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

Swoje zakładki na stronie internetowej mają organizacje studenckie, w tym działające na Uczelni 

koła artystyczno-naukowe Koła Artystyczno-Naukowe – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu. 

Co roku na stronie internetowej, na kilka miesięcy przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych, 

zamieszczany jest Informator dla kandydatów na studia, dostępny również w wersji papierowej 

w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. Jest on również przesyłany do Centrum Edukacji 

Artystycznej Regionu Dolnośląskiego oraz do szkół muzycznych Dolnego Śląska.  

https://amuz.wroc.pl/koronawirus-5725
https://amuz.wroc.pl/koronawirus-5725
https://bip.amuz.wroc.pl/7/strona-glowna-bip.html
https://bip.amuz.wroc.pl/7/strona-glowna-bip.html
https://amuz.wroc.pl/wydzial-wokalny-122
https://amuz.wroc.pl/wydzial-wokalny-122
https://amuz.wroc.pl/kola-artystyczno-naukowe-4413
https://amuz.wroc.pl/kola-artystyczno-naukowe-4413
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Poza informacjami w formie cyfrowej wiadomości dotyczące programów studiów, w tym m.in. 

planów studiów, rozkładów zajęć, harmonogramów sesji egzaminacyjnych czy godzin konsultacji 

są dostępne w formie papierowej jako ogłoszenia, afisze i plakaty w miejscach ogólnie dostępnych, 

takich jak tablice informacyjne oraz stojaki z materiałami drukowanymi do pobrania na terenie 

kampusu AMKL. Programy kształcenia w formie drukowanej są również dostępne dla studentów 

i pracowników w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz w Sekretariacie Ogólnym. Uprawnieni 

pracownicy udzielają na bieżąco odpowiedzi na pytania interesantów kierowane bezpośrednio, 

telefonicznie i mailowo. Przy okazji rozmów starają się zbierać od nich sugestie i uwagi dotyczące 

dostępności informacji o programach studiów. Ponadto najistotniejsze informacje przekazywane są 

do dolnośląskich szkół muzycznych i instytucji kultury w wersji elektronicznej i drukowanej.  

Komunikacja kadry ze studentami ze względu na częsty kontakt (zajęcia indywidualne) oparta jest 

na bezpośrednich relacjach pedagog-student, co w znaczącym stopniu ułatwia i przyśpiesza przepływ 

informacji. Dodatkowo nauczyciele akademiccy korzystają z takich form kontaktu ze studentami jak 

telefon, SMS czy e-mail. Wymiana informacji ze studentami dokonywana jest również w ramach 

systematycznych spotkań z opiekunami poszczególnych lat studiów i władzami dziekańskimi. W dobie 

ostatniej pandemii tego rodzaju kontakty zostały częściowo lub całkowicie zawieszone i zastąpione 

komunikacją elektroniczną. Studenci i wykładowcy poszczególnych lat i zakresów tworzą aktywnie 

działające grupy społecznościowe dzięki komunikatorom internetowym, które umożliwiają szybki 

i skuteczny przepływ informacji pomiędzy jej uczestnikami. W ramach serwisów społecznościowych 

takich jak Facebook, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu | Facebook Twitter 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu (@AMKLwroc) / Twitter oraz You Tube Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – YouTube realizowana jest promocja Uczelni, Wydziału, 

ocenianego kierunku studiów, a także dokonuje się szybka i skuteczna wymiana informacji z różnymi 

grupami odbiorców. Media społecznościowe bardzo dobrze integrują nie tylko obecnych, ale także 

byłych studentów, dzięki czemu umożliwiają zbieranie ocen, sugestii i postulatów dotyczących np. 

programów studiów w kontekście przydatności zdobytych efektów uczenia się w pracy zawodowej 

absolwentów. 

Studenci i pedagodzy posiadają indywidualne konta w systemie Verbis Dean's Office 

(https://amw.Dziekanat.verbis.pl/amw-stud-app/ledge/view/stud.StartPage) oraz, jak już wcześniej 

było to wspomniane, służbowe skrzynki mailowe. Dzięki nim mają stały dostęp do komunikatów 

i ogłoszeń, uzyskiwanych ocen oraz korespondencji mailowej z wykładowcami i pracownikami Działu 

Nauczania i Spraw Studenckich. Natomiast absolwenci w ramach rozmów doradczych 

i korespondencji mailowej mogą uzyskać informacje na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, zmian na lokalnym rynku pracy, kontaktów z pracodawcami oraz promocji zawodowej 

świadczonej wcześniej przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wrocławskich 

Wyższych Szkół Państwowych (Biuro Karier – Wrocław), obecnie przez Biuro Karier AMKL. 

Wydział Wokalny wykorzystuje także inne, tradycyjne formy przekazu informacji, do których 

należy Dzień Otwarty Wydziału (https://www.facebook.com/events/2178973569083808/). W jego 

ramach kandydaci na studia mają okazję uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, lekcjach 

pokazowych, warsztatach zawodowych, prezentacjach pracowni specjalistycznych oraz 

indywidualnych konsultacjach z nauczycielami akademickimi. Mają również możliwość zapoznania 

się z wymaganiami stawianymi podczas wstępnych egzaminów praktycznych. W roku akademickim 

https://www.facebook.com/AMKLwroc
https://twitter.com/amklwroc
https://www.youtube.com/channel/UCkClo3zy6v6OSBV7QZOZFEQ
https://www.youtube.com/channel/UCkClo3zy6v6OSBV7QZOZFEQ
https://amw.dziekanat.verbis.pl/amw-stud-app/ledge/view/stud.StartPage
https://www.facebook.com/events/2178973569083808/
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2019/2020 z powodu pandemii wydarzenie zostało odwołane, a w zamian kandydatom na studia 

zaprezentowano w maju cykl dziesięciu krótkich filmów, w których pedagodzy, studenci i absolwenci 

opowiadają o kierunku i zachęcają do studiowania na nim. W roku 2022 powrócono do Dni 

Otwartych, które odbyły się w marcu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

i dawały możliwość kontynuowania konsultacji podczas realnych spotkań z wybranymi pedagogami. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd  

i doskonalenie programu studiów 

Struktura procesu projektowania i realizacji kształcenia wynika z przepisów obowiązującego 

prawa, a także ze Statutu AMKL (http://bip.amuz.wroc.pl/21/47/statut.html), który określa  

m.in. zakres kompetencji i odpowiedzialności organów i osób zaangażowanych w ten proces:  

Senatu, Rektora, Rady Wydziału i Dziekana. Szczegółowy zakres kompetencji i odpowiedzialności  

jest ujęty w Statucie AMKL. 

Zarządzanie jakością kształcenia w Akademii pozostaje w sferze działania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK). Zasady jego funkcjonowania oraz procedury 

monitorowania i ciągłego doskonalenia reguluje: Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie doskonalenia 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu) z późniejszymi zmianami: Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 27 października 

2015 r. i Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 r. 

W Zarządzeniu tym zostały określone zadania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (UZZJK), powołanego Zarządzeniem nr 12/2014, któremu przewodniczy Prorektor 

ds. studenckich i dydaktyki. Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/85/2011/2012 z dnia 

3 października 2011 r., w Uczelni powołane zostały Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (WZZJK) dbające o Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(WWSZJK), spójny z Uczelnianym Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(UWSZJK). 

Na Wydziale Wokalnym w skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

na okres 2020-2024, powołanego przez Dziekana wchodzą: 

• mgr Irena Wolniewska – Dziekan,  

• prof. dr hab. Bogdan Makal – Prodziekan,  

• prof. dr hab. Piotr Łykowski – Kierownik Katedry Wokalistyki, 

• dr hab. Justyna Skoczek, 

• mgr Agata Chodorek, 

• mgr Paweł Kołodziej, 

• mgr Elżbieta Lejman-Krzysztyniak. 

Zadaniem Zespołu jest m.in. realizacja zadań wynikających z postanowień UZZJK, a także 

monitorowanie jakości kształcenia poprzez ustalanie własnych procedur służących stałej kontroli 

poziomu prowadzonych zajęć i uzyskiwanych efektów uczenia się. 

https://amuz.wroc.pl/static/search/?q=dni+otwarte
http://bip.amuz.wroc.pl/21/47/statut.html
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/423/zarzadzenie-nr-112014-z-dnia-23-kwietnia-2014-r-w-sprawie-doskonalenia-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/423/zarzadzenie-nr-112014-z-dnia-23-kwietnia-2014-r-w-sprawie-doskonalenia-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/423/zarzadzenie-nr-112014-z-dnia-23-kwietnia-2014-r-w-sprawie-doskonalenia-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/423/zarzadzenie-nr-112014-z-dnia-23-kwietnia-2014-r-w-sprawie-doskonalenia-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
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Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się 

Narzędziem, które służy na kierunku do wykazania, że wszystkie założone w programie kształcenia 

efekty uczenia się są możliwe do uzyskania w wyniku realizacji zaproponowanych przedmiotów, jest 

matryca efektów uczenia się, wykazująca ścisłą relację między kierunkowymi efektami uczenia się, 

a efektami dla danego przedmiotu. 

Procedura określania efektów uczenia się 

Programy studiów uchwalane są przez Senat Akademii na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) przy 

zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 27 września 2018 r. Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii 

właściwej Rady Wydziału Akademii zgodnie z § 33, ust. 3, pkt. 2 Statutu Akademii.  

Aktualne programy studiów na kierunku wokalistyka prowadzonym na Wydziale Wokalnym:  

1. Uchwała nr 16/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 

28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów II stopnia na kierunku 

wokalistyka dla toków studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023”, 

2. Uchwała nr 15/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów I stopnia na kierunku 

wokalistyka dla toków studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023”, 

3. Uchwała nr 38/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  

z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany „Programu studiów na kierunku wokalistyka 

studia II stopnia” dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021), 

4. Uchwała nr 48/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 

25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku wokalistyka, 

studia I stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego stosowane są formy weryfikacji efektów uczenia 

się określone w programach studiów oraz w:  

1. załączniku nr 10 do Zarządzenia nr 11/2014 Rektora AMKL z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

w sprawie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  

2. Uchwale nr 13/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się 

określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie 

kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych  

form kształcenia prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  

3. Zarządzeniu Nr 22/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia 

się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie 

kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form 

https://bip.amuz.wroc.pl/1145/168/uchwala-nr-162022-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-programu-studiow-ii-stopnia-na-kierunku-wokalistyka-dla-tokow-studiow-rozpoczynajacych-sie-od-roku-akademickiego-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1145/168/uchwala-nr-162022-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-programu-studiow-ii-stopnia-na-kierunku-wokalistyka-dla-tokow-studiow-rozpoczynajacych-sie-od-roku-akademickiego-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1145/168/uchwala-nr-162022-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-programu-studiow-ii-stopnia-na-kierunku-wokalistyka-dla-tokow-studiow-rozpoczynajacych-sie-od-roku-akademickiego-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1144/168/uchwala-nr-152022-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-programu-studiow-i-stopnia-na-kierunku-wokalistyka-dla-tokow-studiow-rozpoczynajacych-sie-od-roku-akademickiego-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1144/168/uchwala-nr-152022-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-programu-studiow-i-stopnia-na-kierunku-wokalistyka-dla-tokow-studiow-rozpoczynajacych-sie-od-roku-akademickiego-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/1144/168/uchwala-nr-152022-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sprawie-ustalenia-programu-studiow-i-stopnia-na-kierunku-wokalistyka-dla-tokow-studiow-rozpoczynajacych-sie-od-roku-akademickiego-20222023.html
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/2224/uchwala-nr-382020-senatu-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-z-dnia-23-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-programu-studiow-na-kierunku-wokalistyka-studia-ii-stopnia-dla-toku-studiow-rozpoczynajacego-sie-od-roku-akademickiego-20202021.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/2224/uchwala-nr-382020-senatu-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-z-dnia-23-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-programu-studiow-na-kierunku-wokalistyka-studia-ii-stopnia-dla-toku-studiow-rozpoczynajacego-sie-od-roku-akademickiego-20202021.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/2224/uchwala-nr-382020-senatu-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-z-dnia-23-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-programu-studiow-na-kierunku-wokalistyka-studia-ii-stopnia-dla-toku-studiow-rozpoczynajacego-sie-od-roku-akademickiego-20202021.pdf
https://bip.amuz.wroc.pl/589/uchwala-nr-482019-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-dostosowania-programu-studiow-na-kierunku-wokalistyka-studia-i-stopnia-do-wymagan-okreslonych-w-ustawie-z-dnia-20-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html?searchKey=wokal
https://bip.amuz.wroc.pl/589/uchwala-nr-482019-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-dostosowania-programu-studiow-na-kierunku-wokalistyka-studia-i-stopnia-do-wymagan-okreslonych-w-ustawie-z-dnia-20-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html?searchKey=wokal
https://bip.amuz.wroc.pl/589/uchwala-nr-482019-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-dostosowania-programu-studiow-na-kierunku-wokalistyka-studia-i-stopnia-do-wymagan-okreslonych-w-ustawie-z-dnia-20-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html?searchKey=wokal
https://bip.amuz.wroc.pl/589/uchwala-nr-482019-z-dnia-25-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-dostosowania-programu-studiow-na-kierunku-wokalistyka-studia-i-stopnia-do-wymagan-okreslonych-w-ustawie-z-dnia-20-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html?searchKey=wokal
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kształcenia prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

Procedura monitorowania realizacji efektów uczenia się 

Zgodnie z założeniami UWSZJK formą weryfikowania efektów uczenia się są m.in. kwestionariusze 

ankiet skierowane do studentów, które dotyczą: 

• oceny efektywności uczenia się w Uczelni w kategoriach nabytej wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych w ramach przedmiotu,  

• oceny programu uczenia się w kategoriach nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych w ramach całego cyklu studiów oraz jakości funkcjonowania Uczelni,  

a także skierowane do absolwentów AMKL dotyczące oceny efektywności uczenia się w Uczelni  

– w kategoriach nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

W AMKL stosowane są formy weryfikacji efektów uczenia się zawarte w załączniku nr 10 

do Zarządzenia nr 11/2014 Rektora AMKL z dnia 23 kwietnia 2014. Monitorowanie realizacji efektów 

uczenia się spoczywa na pedagogu prowadzącym zajęcia z określonego przedmiotu i dokonuje się 

zgodnie z informacjami zawartymi w sylabusach poprzez przeprowadzanie prac kontrolnych, a także 

zaliczeń i egzaminów potwierdzanych stosownymi protokołami.  

W zakres procedury monitorowania realizacji efektów uczenia się, zgodnie z działaniami WWSZJK, 

wchodzą również hospitacje przeprowadzane na zajęciach wybranych pedagogów ustalone przez 

przewodniczącego WZZJK. 

Sposoby potwierdzania efektów uczenia się na każdym etapie nauczania: 

• system oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych, 

• system jest uzależniony od charakteru przedmiotu i obejmuje: kolokwia ustne  

i pisemne, prace i zadania kontrolne, prezentacje artystyczne (recitale solowe, pokazy 

sceniczne), aktywność na zajęciach, referaty, opracowania określonych tematów, zaliczenia 

i egzaminy semestralne zgodne z planami studiów, sylabusami i sposobem realizacji studiów 

(IOS), 

• system weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk, 

• nauczyciel akademicki pełniący funkcję opiekuna (IOS, Projekty artystyczne/praktyka 

estradowa) nadzoruje realizację efektów uczenia się, 

• system sprawdzania końcowych efektów (dyplomowanie). 

Proces sprawdzania końcowych efektów jest zgodny z Regulaminem Studiów, rozdział Praca 

dyplomowa. Egzamin dyplomowy (§ 36-40). Zgodność tematów prac licencjackich i magisterskich 

z kierunkiem studiów i strategią rozwoju Wydziału nadzoruje Katedra Wokalistyki. 

System śledzenia karier zawodowych na rynku pracy 

Obserwowaniem karier zawodowych absolwentów zajmowało się Biuro Promocji i Organizacji 

Imprez AMKL. System funkcjonuje od roku akademickiego 2011/2012 i dzięki przeprowadzonym 

w minionych latach ankietom pozwala na pozytywną ocenę efektywności kształcenia w AMKL. 

Należy podkreślić, że działał on pomimo zniesienia wymogu obligatoryjnego prowadzenia badań 
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na Uczelni. Zdecydowano jednak o ich kontynuowaniu na potrzeby własne oraz w ramach 

międzyuczelnianego porozumienia uczelni artystycznych. Narzędzia służące przeprowadzaniu 

badania wśród absolwentów były systematycznie udoskonalane.  

Działania te do roku 2020 objęły: 

• aktualizację międzyuczelnianego porozumienia w sprawie badania losów absolwentów,  

• korektę formularza elektronicznego ankiety po pierwszym i drugim etapie testowania, 

• aktualizację baz danych absolwentów studiów I i II stopnia AMKL,  

• konsultację i testowanie internetowej ankiety międzyuczelnianej,  

• przygotowanie raportów z przeprowadzonych działań. 

Monitoring losów zawodowych absolwentów AMKL obejmował: 

• wysłanie ankiet wewnętrznych AMKL do absolwentów objętych badaniem na adresy e-mail, 

• zebranie oraz opracowanie wyników ankiet, 

• przygotowanie sprawozdania pisemnego z przeprowadzonych działań. 

Początek roku akademickiego 2021/2022 był czasem tworzenia Biura Karier i wyznaczania nowej 

ścieżki jego działania. Na przełomie października i listopada 2021 roku Biuro Karier AMKL 

przeprowadziło badanie ankietowe pod nazwą: Tworzymy Biuro Karier. Ankieta dotycząca oczekiwań 

studentów i doktorantów AMKL. 

https://amuz.wroc.pl/wyniki-badania-ankietowego-pn-tworzymy-biuro-karier-7468 

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji 

zakładanych efektów 

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji 

zakładanych efektów jest jednym z procesów monitorowania i ciągłego doskonalenia WSZJK. 

Udział interesariuszy wewnętrznych – studentów – posiada formę ankiet dotyczących oceny 

realizacji efektów uczenia się. Udział interesariuszy zewnętrznych polega na przeprowadzeniu 

konsultacji w sprawie programów kształcenia, a także ankiety dla zarządzających i pracodawców 

realizujących działania w obszarze kultury (skierowanej w szczególności do osób kierujących 

instytucjami i zespołami muzycznymi oraz szkołami), dotyczącej oceny efektywności kształcenia 

w AMKL w kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów.  

Mechanizmy doskonalące program kształcenia i jego efekty 

Doskonalenie programu kształcenia realizowane jest poprzez analizę wyników ankiet i wyciąganie 

stosownych wniosków. Problematyka ta jest podejmowana na posiedzeniach WZZJK, a następnie 

przedstawiana i omawiana na posiedzeniach Rady Wydziału. Wnioski prezentowane są 

na posiedzeniu UZZJK i są podstawą do weryfikacji określonych procedur w ramach WSZJK. 

Istotnym elementem doskonalenia jakości procesu dydaktycznego jest ocena działalności 

dydaktycznej poszczególnych pedagogów. W skład tej oceny wchodzą m.in. hospitacje 

przeprowadzane na zajęciach oraz ankieta skierowana do studentów AMKL, której wyniki są jednym 

z czynników wpływających na okresową ocenę nauczycieli akademickich kierunku. 

https://amuz.wroc.pl/wyniki-badania-ankietowego-pn-tworzymy-biuro-karier-7468
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Procedury zapewniające publiczną dostępność opisu efektów uczenia się, systemu ich oceny  

i weryfikacji 

Opisy efektów uczenia się dla prowadzonego kierunku wraz z sylabusami poszczególnych 

przedmiotów realizowanych na studiach I i II stopnia udostępnione są w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej AMKL (http://amuz.wroc.pl/wydzial-iii-3961), a w wersji papierowej – 

w Dziekanacie Wydziału. Dokumenty te są rokrocznie weryfikowane i uaktualniane zgodnie 

z obowiązującymi planami studiów i wynikami przeprowadzanych ankiet. 

Ocena trafności i skuteczności przyjętych rozwiązań 

Wprowadzone procedury związane z systemem zapewnienia właściwej jakości kształcenia zdaniem 

władz Wydziału odpowiadają potrzebom kierunku. Przyjęte rozwiązania są przedmiotem stałej 

analizy i prognozują prawidłowe funkcjonowanie tego systemu. 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 
 

• wysoka jakość i efektywność pracy 
artystycznej i naukowej odzwierciedlona 
aktywnością pedagogów kierunku w skali 
ogólnopolskiej i międzynarodowej  

 

• dbałość o relacje ,,uczeń-mistrz”, a także 
zachowanie równowagi liczebnej pomiędzy 
doświadczonymi pedagogami i mistrzami 
śpiewu, a młodą ale już uznaną – na scenie 
(estradzie) Polskiej i międzynarodowej – kadrą  

 

• stały kontakt z absolwentami kierunku 
 

• organizacja ważnych wydarzeń, w tym m.in. 
konferencji naukowych, konkursów 
 

• wysoki poziom kształcenia studentów 
(samodzielna działalność artystyczna 
studentów; możliwość realizacji autorskich 
projektów przez studentów) 

 

• współpraca z innymi kierunkami 
prowadzonymi w Uczelni oraz ośrodkami 
muzycznymi w kraju i za granicą 

 

• stałe poszerzanie oferty kształcenia 
na studiach I i II stopnia (nowe zakresy 
studiów) 

 

Słabe strony 
 

• niesatysfakcjonująca wysokość dotacji na 
działalność kulturalną w strukturze budżetu AMKL,  
co uniemożliwia prowadzenie szerszej działalności 
artystycznej i badawczo-naukowej 
 

• brak infrastruktury mieszkaniowej dla studentów  
 

• zbyt mała aktywność studentów w wymianie 
międzynarodowej 
 

• brak satysfakcjonujących funduszy na 
dofinansowanie udziału studentów w konkursach 
zagranicznych 
 

http://amuz.wroc.pl/wydzial-iii-3961
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Szanse 
 

• atrakcyjność ośrodka z uwagi na rosnący 
prestiż Wrocławia na arenie krajowej 
i międzynarodowej (szybki rozwój 
gospodarczy, wzmożony ruch turystyczny, 
bogata oferta kulturalna) 
 

• istotna poprawa warunków lokalowych 
związana z rozwojem infrastruktury Uczelni: 
oddanie do użytku budynku E (nowoczesna 
sala koncertowa) oraz adaptacja i oddanie 
do użytku budynku F 

 

• stała współpraca z Operą Wrocławską 
 

• stopniowo postępująca intensyfikacja udziału 
pracowników, studentów, doktorantów 
i absolwentów w życiu artystycznym 
i naukowym w kraju i za granicą 

 

• zwiększenie oferty wydawniczej Uczelni – 
nowe wydawnictwa drukowane 
i fonograficzne 

 

• stopniowe wdrażanie nowoczesnej 
technologii w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych 

 

Zagrożenia 
 

 

• zbyt częste zmiany obowiązujących przepisów 
prawnych, powodujące konieczność zmian  
w ustalonym i wypracowanym przez Uczelnię 
procesie kształcenia 
 

• coraz słabsze przygotowanie merytoryczne 
kandydatów na studia I stopnia 
 
 

• zbyt mała liczba miejsc pracy dla absolwentów 
 

 

• brak motywacji młodych ludzi do wyboru pracy  
w zawodzie, m.in. także ze względu na zbyt 
niskie uposażenie w większości instytucji kultury 
oraz trudne wejście na rynek pracy 
 

• brak odpowiedniego promowania muzyki 
klasycznej w mediach, przy widocznym 
wzmacnianiu dyskusyjnych wzorców 
tzw. muzyki popularnej – obawa przed utratą 
znaczenia kultury wysokiej 

 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 
 
 
………………………………................................                                                ……………….………………………………… 
(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)                       (podpis Rektora) 
 
 

 

Wrocław, 10 października 2022 r.  
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku4 

Poziom studiów 
Rok 
studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane sprzed 
3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 

2018/19     13 

2019/20     15 

2020/21     14 

16 0 0 

II 

2018/19     14 

2019/20     13 

2020/21     15 

13 0 0 

III 

2018/19     18 

2019/20     16 

2020/21     13 

14 0 0 

IV 0 0 0 0 

II stopnia 

I 

2018/19    15 

2019/20    24 

2020/21    21 

18 0 0 

II 

2018/19    25 

2019/20    27 

2020/21    35 

34 0 0 

jednolite studia 
magisterskie 

I 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 

Razem:   0 0 

 

                                                           

4 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem tylko 

tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 
ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli cykl 
kształcenia 
kończący się  
w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku  

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli 
cykl 
kształcenia 
kończący się 
w danym 
roku 

Liczba 
absolwentów 
w danym roku  

I stopnia 

2018 13 9 0 0 

2019 14 13 0 0 

2020 12 12 0 0 

2021 13 9 0 0 

II stopnia 

2018 15 10 0 0 

2019 15 8 0 0 

2020 15 3 0 0 

2021 16 5 0 0 

Razem:   0 0 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)5 

Nazwa wskaźnika kierunek wokalistyka, studia I stopnia, tok 2022-2023 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

6/180 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów6 

2053+fakultety 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

150 

                                                           

5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
6 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
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Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

127 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

6 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 54 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program studiów przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje 
praktyki)7 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

 60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1./ 30/60 (Nie wliczając 

doraźnych rozwiązań 
związanych z pandemią 
Covid-19)  

 

 

2./ nie dotyczy 

Nazwa wskaźnika kierunek wokalistyka, studia I stopnia, tok 2021-2022  
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

6/180 

 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów8 

2193+fakultety 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

150 

                                                           

7 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
8 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
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Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

119 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

8 

 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 54 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program studiów przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje 
praktyki)9 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1./ nie prowadzi (Nie 

wliczając zajęć 
fakultatywnych oraz 
doraźnych rozwiązań 
związanych z pandemią 
Covid-19)  

 

2./ nie dotyczy 

 

Nazwa wskaźnika kierunek wokalistyka, studia II stopnia, tok 2022-2023 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie:  

 zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

 

4/120 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów10: 

 zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

1040+fakultety 
890+fakultety 
892+fakultety 

                                                           

9 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
10 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia: 

 zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

 
 
 
 

100 
100 
100 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 

zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

 

 

96 
95 
96 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 36 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program studiów przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje 
praktyki)11 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ 30 (Nie wliczając 

doraźnych rozwiązań 
związanych z pandemią 
Covid-19)  

 

2./ nie dotyczy 

 

Nazwa wskaźnika kierunek wokalistyka, studia II stopnia, tok 2021-2022 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie:  

 zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

 

4/120 

                                                           

11 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
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Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów12: 

 zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

1032+fakultety 
882+fakultety 

1150+fakultety 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia: 

 zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

 
 
 

 
102 
102 
102 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 

 zakres wokalno-aktorski,  
 zakres pieśniarsko-oratoryjny,  

 zakres śpiew historyczny 

 

 

94 

88 
95 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 36 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program studiów przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje 
praktyki)13 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 1./ 92 (Nie wliczając  

doraźnych rozwiązań  
związanych z pandemią 
Covid-19)  

2./ nie dotyczy 

 

 

                                                           

12 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
13 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów14 

kierunek wokalistyka, studia I stopnia, tok 2022-2023 

Nazwa zajęć/grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć stacjonarne 

Liczba punktów ECTS 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

180 26 

Praca  
z korepetytorem  

Zajęcia indywidualne 90 12 

Śpiew zespołowy 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

120 4 

Dykcja 
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

60 2 

Praca nad plastyką 
ciała z elementami 
tańca 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

168 6 

Etiudy sceniczne  
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

120 4 

Sceny wokalno-
aktorskie 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

120 4 

Pantomima  
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

60 2 

Analiza dzieła 
muzycznego 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 2 

Specjalistyczna 
literatura pieśniarska 
i oratoryjno-
kantatowa 

Zajęcia 
zespołowe/łączone 
L2/3 

120 8 

Zarys stylistyki 
muzyki dawnej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

30 2 

Metodologia 
pisemnej pracy 
dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

8 1 

Historia muzyki 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

120 8 

Język włoski 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

180 12 

                                                           

14 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Fonetyka języków 
obcych 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

60 4 

Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

30 

Razem: 1496 127 

 

kierunek wokalistyka, studia I stopnia, tok 2021-2022 

Nazwa zajęć/grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć stacjonarne 

Liczba punktów ECTS 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

180 19 

Praca  
z korepetytorem  

Zajęcia indywidualne 90 12 

Śpiew zespołowy 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

120 4 

Dykcja 
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

60 2 

Praca nad plastyką 
ciała  

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

150 5 

Etiudy sceniczne  
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

120 4 

Sceny wokalno-
aktorskie 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

120 4 

Pantomima  
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

60 2 

Analiza dzieła 
muzycznego 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 2 

Specjalistyczna 
literatura pieśniarska 
i oratoryjno-
kantatowa 

Zajęcia 
zespołowe/łączone 
L2/3 

180 8 

Zarys stylistyki 
muzyki dawnej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

30 2 

Metodologia 
pisemnej pracy 
dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

16 1 

Historia muzyki 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

120 8 
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Język włoski 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

180 12 

Język obcy do 
wyboru 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

120 8 

Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

26 

Razem: 1606 119 

 

kierunek wokalistyka, studia II stopnia, tok 2022-2023 

Nazwa zajęć/grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć stacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Zakres wokalno-aktorski 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

120 21 

Praca z korepetytorem  Zajęcia indywidualne 60 8 

Przygotowanie 
muzyczne partii 

Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

240 16 

Opracowanie sceniczne 
partii 

Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

180 12 

Realizacja recytatywów 
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

30 2 

Specjalistyczna 
literatura operowa  

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Ilustracja muzyczna – 
praca w klasie 
akompaniamentu 

Zajęcia 
indywidualne/ćwiczenia 

15 2 

Sceny aktorskie 
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

60 2 

Ruch sceniczny  
z elementami 
charakteryzacji  
i makijażu 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

90 4 

Metodologia pisemnej 
pracy dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

7 1 

Język obcy do wyboru 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 
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Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

20 

Razem: 922 96 

Zakres pieśniarsko-oratoryjny 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

120 26 

Praca z korepetytorem  Zajęcia indywidualne 60 8 

Zespoły wokalno-
instrumentalne 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

180 12 

Seminarium 
kameralistyki 
słowiańskiej 

Zajęcia 
zespołowe/seminarium 

120 8 

Seminarium 
kameralistyki 
zachodnioeuropejskiej 

Zajęcia 
zespołowe/seminarium 

120 8 

Recytatyw barokowy 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

32 2 

Literatura 
Specjalistyczna 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Ilustracja muzyczna – 
praca w klasie 
akompaniamentu 

Zajęcia 
indywidualne/ćwiczenia 

15 2 

Metodologia pisemnej 
pracy dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

7 1 

Język obcy do wyboru 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

20 

Razem: 774 95 

Zakres śpiew historyczny 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

120 26 

Praca z instrumentem 
klawiszowym oraz b.c. 
lutnia i gamba  

Zajęcia indywidualne 60 8 
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Zespoły wokalno-
instrumentalne 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

180 12 

Taniec dawny  
z elementami 
aktorstwa 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

60 4 

Retoryka i zdobnictwo 
Zajęcia 
zespołowe/wykład 

60 4 

Recytatyw barokowy 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

32 2 

Literatura 
Specjalistyczna 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Dawne notacje 
Zajęcia 
indywidualne/ćwiczenia 

60 4 

Temperacje 
historyczne 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

32 1 

Bas cyfrowany  
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

45 4 

Chorał gregoriański  
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

30 4 

Łacina 
Zajęcia e-learning 
zespołowe/ćwiczenia 

30 2 

Metodologia pisemnej 
pracy dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

7 1 

Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

20 

Razem: 776 96 
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kierunek wokalistyka, studia II stopnia, tok 2021-2022 

Nazwa zajęć/grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć stacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Zakres wokalno-aktorski 2021-2022 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

120 19 

Praca z korepetytorem  Zajęcia indywidualne 60 12 

Przygotowanie 
muzyczne partii 

Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

240 16 

Opracowanie sceniczne 
partii 

Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

180 12 

Specjalistyczna 
literatura operowa  

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Metodologia pisemnej 
pracy dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

14 1 

Ilustracja muzyczna – 
praca w klasie 
akompaniamentu 

Zajęcia 
indywidualne/ćwiczenia 

15 2 

Sceny aktorskie 
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

60 4 

Taniec 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

45 1 

Ruch sceniczny 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

45 1 

Język obcy do wyboru 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Muzyka a humanistyka 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 5 

Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

19 

Razem: 959 100 

Zakres pieśniarsko-oratoryjny 2021-2022 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

120 17 

Praca z korepetytorem  Zajęcia indywidualne 60 13 

Opracowanie 
oratoriów i kantat 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

180 16 
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Seminarium 
kameralistyki 
słowiańskiej 

Zajęcia 
zespołowe/seminarium 

120 8 

Seminarium 
kameralistyki 
zachodnioeuropejskiej 

Zajęcia 
zespołowe/seminarium 

120 8 

Aspekty wykonawstwa 
muzyki dawnej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 2 

Ilustracja muzyczna – 
praca w klasie 
akompaniamentu 

Zajęcia 
indywidualne/ćwiczenia 

15 2 

Metodologia pisemnej 
pracy dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

14 1 

Język obcy do wyboru 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Muzyka a humanistyka 
Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 5 

Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

18 

Razem: 809 94 

Zakres śpiew historyczny 2021-2022 

Śpiew solowy 
Przedmiot główny – 
zajęcia indywidualne 

120 17 

Śpiew mistrzowski 
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

15 4 

Praca z instrumentem 
klawiszowym 

Zajęcia indywidualne 75 5 

Praca z lutnią gambą Zajęcia indywidualne 15 2 

Zespoły wokalno-
instrumentalne 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

105 9 

Kameralne zespoły 
mistrzowskie 

Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

30 2 

Taniec dawny  
z elementami 
aktorstwa 

Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

150 5 

Taniec mistrzowski 
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

28 1 
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Dawne 
notacje/czytanie 
partytur 

Zajęcia 
indywidualne/ćwiczenia 

60 2 

Literatura 
Specjalistyczna 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 

Temperacje 
historyczne 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

32 1 

Bas cyfrowany  
Zajęcia 
grupowe/ćwiczenia 

69 6 

Chorał gregoriański  
Zajęcia 
zespołowe/ćwiczenia 

60 2 

Retoryka i zdobnictwo 
Zajęcia 
zespołowe/wykład 

60 2 

Łacina 
Zajęcia e-learning 
zespołowe/ćwiczenia 

92 6 

Metodologia pisemnej 
pracy dyplomowej 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

14 1 

Projekty artystyczne 
praktyka estradowa 

W zależności od 
podejmowanych 
dodatkowych działań 
artystycznych 

W zależności od 
podejmowanych 

dodatkowych działań 
artystycznych 

19 

Razem: 985 88 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich/ 
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela15 

STUDIUM PEDAGOGICZNE – dla kierunku wokalistyka obowiązuje w ramach studiów II stopnia 

Nazwa zajęć/grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna 
liczna 
godzin 
zajęć 
stacjonarn
e/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Stopień/tytuł, imię i 
nazwisko nauczyciela 
akademickiego lub innej 
osoby prowadzącej 
zajęcia16 

Plan kształcenia pedagogicznego, kierunek wokalistyka, studia II stopnia, tok 2022-2023 

A. Kształcenie psychologiczno-pedagogiczne dla kierunku wokalistyka – studia II stopnia 

Psychologia  Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

60 4 
mgr Agnieszka 
Gulaszewska-Gruszewska 

Psychologia muzyki Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

30 2 
mgr Agnieszka 
Gulaszewska-Gruszewska 

Pedagogika Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

90 6 
mgr Małgorzata Kramarz 

Dydaktyka  Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

30 2 
mgr Małgorzata Kramarz 

Dydaktyka szczegółowa 
– emisja głosu 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

30 2 
mgr Magdalena Zawartko 

Praktyki zawodowe – 
ogólnopedagogiczne 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

30 2 
dr Karol Lipiński-Brańka 

B. Przygotowanie dydaktyczne dla kierunku wokalistyka – studia II stopnia 

Dydaktyka 
instrumentalna  
i wokalna z elementami 
kameralistyki 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 

105 14 

prof. dr hab. Piotr Łykowski,  
prof. dr hab. Urszula 
Marciniec-Mazur, 
dr Katarzyna Kluczewska, 
dr Jarosław Podsiadlik 

Dydaktyka pracy  
z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjny 

Zajęcia 
zespołowe/wykłady 15 2 

mgr Małgorzata Kramarz 

Dydaktyka śpiewu 
solowego 

Zajęcia zespołowe/ 
ćwiczenia 

30 4 
prof. Barbara Werner 

Razem: 420 38  

                                                           

15 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 
w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 
studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
16 Podanie nazwiska osoby prowadzącej nie dotyczy kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kierunku 

pedagogika specjalna przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego. 



80 

 

Praktyki pedagogiczne dla kierunku wokalistyka – studia II stopnia 

Praktyka szkoła 
muzyczna II stopnia 

27 godz. hospitacje 
w tym 8 godzin 
konspekty, 
8 godzin czynne 
lekcje 

35 2 

 

Praktyki Akademia 
Muzyczna 

27 godz. hospitacje 
w tym 8 godzin 
konspekty, 8 
godzin czynne 
lekcje 

35 2 

 

Praktyki inne Kursy metodyczne, 
mistrzowskie, 
warsztaty 50 
godzin 

50 2 

 

Razem: 
120 6 

 

 

 

 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

§ 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.). 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest 

ocena. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac 

dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także 

nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych, 

sporządzoną wg następującego wzoru: 

5. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także informacja 

o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

6. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru. 


