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Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Opis kierunku
Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela
w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz umiejętności kierowania różnorodnymi
zespołami wykonawczymi. Wykazuje inicjatywę twórczą, potrafi podejmować decyzje
oraz posiada znajomość podstawowych zagadnień prawnych związanych,
np. z organizacją imprez muzycznych.
Profil studenta
Pomyśl o tym kierunku studiów, jeśli:







posiadasz tzw. słuch muzyczny, czyli zdolności do rozróżniania wysokości
i barw dźwięków, co umożliwia świadome śledzenie przebiegu utworu
muzycznego,
charakteryzujesz się doskonałą pamięcią oraz refleksem,
posiadasz umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i postępowania z nimi,
posiadasz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
lubisz pracę samodzielną.

Pomyśl o czymś innym jeśli:






masz problemy ze słuchem,
nie potrafisz czytać nut,
nie znosisz rano wstawać,
jesteś kłótliwy, irytują Cię ludzie,
masz poważną wadę wzroku.

Program studiów
Studia obejmują takie przedmioty jak:


fortepian,



harmonia,



historia muzyki,



analiza dzieła muzycznego,



kształcenie słuchu,



literatura muzyczna,



chór/zespoły instrumentalne,



dyrygentura/dyrygowanie,



czytanie partytur,



instrumentacja,
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nauka akompaniamentu z czytaniem a vista,



zajęcia muzyczno-ruchowe,



instrumenty szkolne,



historia kultury,



specjalistyczna literatura muzyczna,



interpretacja tekstu literackiego z dykcją,



improwizacja fortepianowa,



propedeutyka kompozycji i aranżacji,



komunikacja społeczna i organizacja imprez,



promocja i marketing dóbr kultury.

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (w zależności od
specjalizacji) mogą znaleźć zatrudnienie w:


szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jako nauczyciel
muzyki,



szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, jako nauczyciel zajęć
dydaktycznych i ogólnomuzycznych,



placówkach przedszkolnych;

jako np.:
animator kultury muzycznej, organizator festiwali, konkursów i imprez
muzycznych,
 nauczyciel rytmiki,
 menedżer zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.
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