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KIERUNEK – TANIEC
SPECJALNOŚĆ – PEDAGOGIKA BALETOWA
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Nazwa kierunku studiów i kod programu

TANIEC
Specjalność Pedagogika Baletowa

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne / Niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta

Magister

Obszar wiedzy

Sztuka

Dziedzina nauki/sztuki
dyscyplina naukowa/sztuki

Dziedzina sztuk muzycznych
Dyscyplina sztuki: rytmika i taniec

Różnice w stosunku do innych programów
o podobnie zdefiniowanych celach
i efektach kształcenia prowadzonych na
uczelni

Specjalność pedagogiczna, w ramach kierunku
TANIEC

Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego

120 ECTS

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta:

1

Odniesienie
do
efektów
kształcenia
w zakresie
sztuki tańca

WIEDZA
ma
rozszerzoną
wiedzę
przedmiotową,
w
szczególności
z zakresu antropologii, estetyki i historii tańca, w tym historii tańca
i baletu w Polsce; zna kierunki, szkoły, techniki, style choreograficzne
zespołów i twórczość choreografów tańca i baletu XX i XXI wieku

A2_W14
A2_W15
A2_W16
A2_W19

K_W02

zna kryteria analizy wartości estetycznych sztuki tańca i baletu; umie
dokonać oceny widowiska choreograficznego

A2_W15

K_W03

rozumie zjawisko tańca w kontekście kulturowym; integruje wiedzę na
temat tańca z wiedzą posiadaną z innych dziedzin nauki i sztuki

A2_W16

K_W04

ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą form, stylów i gatunków tańca oraz
zasad i systematyki technik tanecznych, a także technik i metod
wspomagających trening ciała

A2_W17
A2_W18

K_W05

ma gruntowną wiedzę merytoryczną w zakresie tańca klasycznego
i
współczesnego,
polskich
tańców
narodowych,
tańca
charakterystycznego, historycznego, literatury baletowej oraz
partnerowania

A2_W17
A2_W18
A2_W19

K_W06

posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania
tańca, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu; ma
kwalifikacje predestynujące do podjęcia pracy w charakterze
nauczyciela przedmiotów zawodowych w ogólnokształcących szkołach
baletowych oraz w charakterze nauczyciela tańca w różnego rodzaju
instytucjach kultury

A2_W26
A2_W27

K_W07

dysponuje rozszerzoną wiedzę na temat zasad kompozycji tańca oraz
zasad kreatywnego operowania różnymi technikami, stylami
i formami tańca; wie, jak wykorzystać podczas procesu twórczego
zdobytą wiedzę muzyczną, a także ogólną wiedzę humanistyczną

A2_W14
A2_W17
A2_W20
A2_W21
A2_W22
A2_W24
A2_W26

K_W08

zna i rozumie zależności między tańcem, a psychiką osoby tańczącej;
wie, na czym polega relacja mistrz-uczeń w edukacji artystycznej

A2_W26
A2_W27

K_W09

ma ogólną wiedzę muzyczną; zna historię, formy, style
i gatunki muzyczne, poparte znajomością literatury przedmiotowej;
zna zasady współpracy pedagoga tańca i pianisty/akompaniatora

A2_W24

K_W10

rozpoznaje epoki i style w sztuce; rozróżnia zjawiska kulturowe,
teatralne i literackie; analizuje strukturalne elementy widowiska
baletowego/teatralnego

A2_W23

K_W01
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K_W11

ma
wiedzę
dotyczącą
prawnych
aspektów
związanych
z wykonywaniem zawodu nauczyciela tańca; zna podstawy zarządzania
kulturą i organizacji pracy w szkole

A2_W25
A2_W26

K_W12

wykazuje się głębokim rozumieniem i wysokim opanowaniem teorii
pedagogiki; zna normy etyczne zawodu nauczyciela

A2_W26
A2_W27

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

analizuje, interpretuje i prognozuje określonego rodzaju sytuacje
i zdarzenia pedagogiczne; posiada rozwinięte umiejętności
i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań
artystycznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w szkolnictwie, w szczególności w ogólnokształcącym szkolnictwie
baletowym; w praktyce stosuje zasady i normy etyczne

K_U02

biegle posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki
szczegółowej; umie dobrać treści, środki, metody i formy w działaniach
praktycznych; posługuje się profesjonalną terminologią związaną
ze sztuką tańca i baletu

K_U03

uzasadnia i w razie potrzeby modyfikuje własne działania
pedagogiczne; umie pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z uczniami szczególnie uzdolnionymi; jest zdolny
do autokrytyki, wrażliwy i kreatywny

A2_U23
A2_U24
A2_U25
A2_U26
A2_U27
A2_U36

K_U04

jest praktycznie przygotowany do nauczania tańca klasycznego
i
współczesnego,
polskich
tańców
narodowych,
tańca
charakterystycznego, historycznego, partnerowania i literatury
baletowej

A2_U23
A2_U24
A2_U25
A2_U26
A2_U27
A2_U36

K_U05

komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno
z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak
i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznowychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces

A2_U32

K_U06

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie,
realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

A2_U22

K_U07

jest kreatywny w zakresie komponowania ruchu do sprecyzowanej
muzyki, dla określonej wiekowo, emocjonalnie i artystycznie grupy
wykonawców; potrafi świadomie korzystać z różnych technik, stylów
i form tańca; posiada ogólną wiedzę z innych dziedzin nauki i sztuki
stosuje ją w choreografii

A2_U29
A2_U30
A2_U31
A2_U32
A2_U36
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A2_U36

A2_U23
A2_U24
A2_U25

A2_U27
A2_U28
A2_U36

K_U08

dostrzega, kojarzy, analizuje i interpretuje związki teoretycznej wiedzy
przedmiotowej z wiedzą z zakresu innych dziedzin nauki i sztuki; umie
przygotować rozbudowane prace pisemne i ustne związane
tematycznie
z
problematyką
kierunkową/specjalnościową;
przygotowany do nauczania przedmiotu wiedza o tańcu oraz historia
tańca w ogólnokształcących szkołach baletowych

A2_U33
A2_U35
A2_U36

K_U09

ma
umiejętności językowe
w zakresie
dziedzin
sztuki
i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku
studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

A2_U34

K_U10

w pracy artystyczno-pedagogicznej potrafi wykorzystywać nowoczesne
technologie, znajomość podstaw zarządzania kulturą, organizacji pracy
w szkole, prawa autorskiego

A2_U22
A2_U31

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie
potrzebę dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

A2_K01

K_K02

jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz
podejmowania w świadomy sposób nowych wyzwań artystycznych,
pedagogicznych i organizacyjnych

A2_K02

K_K03

wykazuje zrozumienie procesów psychospołecznych występujących
w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa
baletowego; potrafi adaptować się do nowych okoliczności, które
mogą wystąpić podczas pracy dydaktycznej, wykonawczej i twórczej; w
sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

A2_K03

K_K04

w pracy artystyczno-pedagogicznej odznacza się profesjonalizmem;
jest wrażliwy, empatyczny, otwarty i zdolny do refleksji

A2_K03

K_K05

wykazuje umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki; ma
świadomość konieczności formułowania ocen w oparciu o obiektywne
kryteria i gruntowną wiedzę przedmiotową, z zachowaniem
i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej

A2_K04

K_K06

prezentuje skomplikowane zadania w przystępnej formie; umie
inicjować i organizować działania artystyczno-pedagogiczne; zdolny
do podjęcia kierowniczej roli w różnego typu projektach; posiada
popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność
współżycia społecznego

A2_K05

K_K07

zna, rozumie i stosuje w praktyce podstawy prawa oświatowego,
propedeutyki zarządzania kulturą i organizacji pracy w szkole; jest
świadomy konieczności ochrony wszelkiej własności intelektualnej

A2_K05
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