
MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

INFORMACJE 

 

I st.  

 

Specjalność: Animacja artystyczna 

Kierunek: Muzyka w przestrzeni publicznej 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne 

Opis specjalności: Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej jest 

stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia 

działalności artystycznej i organizacyjnej w szeroko pojętej 

przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia mają 

służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu 

działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych. W 

programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów 

prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w 

zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w 

działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie 

doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów.  

Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych 

studiów magisterskich (II stopnia).  

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy, jako menager-

animator działalności muzycznej w instytucjach kultury, takich jak 

filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, zespoły muzyczne 

oraz w mediach. Posiada kompetencje do realizacji m.in. zadań 

takich jak organizowanie festiwali, konkursów, imprez muzycznych, 

kursów szkoleniowych, warsztatów, etc. 

Dane kontaktowe 

Katedry: 

Adres, mail, telefon, 

strona www 

Dziekanat Wydziału Sztuki 

ul. Waszyngtona 4/8 

42-200 Częstochowa 

Tel. 34 3784-232 

www.ws@ujd.edu.pl 

www.im.ajd.czest.pl 

 

 

 

 

 



 

MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

INFORMACJE 

 

I st.  

 

Specjalność: Muzyka estradowa - specjalizacja: Wokalistyka estradowa 

Kierunek: Muzyka w przestrzeni publicznej 

 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny 

 

Forma studiów: Stacjonarne 

Opis specjalności: Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej jest 

stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia 

działalności artystycznej i organizacyjnej w szeroko pojętej 

przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia mają 

służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu 

działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych.  

W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów 

prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno  

w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji  

w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także 

zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku 

studiów.  Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia 

specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).  

Absolwent posiada umiejętności w zakresie realizacji różnorodnego 

repertuaru wokalnego zgodnie z właściwym dziełu stylem 

wykonawczym, jak również umiejętności w zakresie ruchu 

scenicznego i tańca z elementami choreograficznymi, które 

umożliwiają mu podjęcie indywidualnej pracy twórczej. 

Dane kontaktowe 

Katedry: 

Adres, mail, telefon, 

strona www 

Dziekanat Wydziału Sztuki 

ul. Waszyngtona 4/8 

42-200 Częstochowa 

Tel. 34 3784-232 

www.ws@ujd.edu.pl 

www.im.ajd.czest.pl 

 


