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Cele przedmiotu 

Napisanie pracy magisterskiej – podjęcie i opracowanie przez studenta odpowiedniego tematu 
(problemu) naukowego (naukowo-badawczego) i zastosowanie (praktyczne wykorzystanie) do realizacji 
tego zadania, wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów. Przygotowanie i obrona pracy 
magisterskiej jest elementem koniecznym do zdobycia dyplomu Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, a więc uzyskania tytułu magistra sztuki. 

Wymagania wstępne  

Kategorie EK Nr EK EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (EK) Symbol EK 
kierunkowy 

Wiedza  1 Zna i ma świadomość zasad funkcjonowania uregulowań prawnych dotyczących prawa 
własności intelektualnej i działalności medialnej. 

S2_W08 

 2 Zna zagadnienia dotyczące metodologii i organizacji procesu badawczego stosowane w 
rozwiązywaniu problemów artystycznych i naukowych w zakresie reżyserii dźwięku. 

S2_W11 

Umiejętności  3 Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych dotyczących 
zagadnień związanych z reżyserią dźwięku i z dyscyplinami pokrewnymi. 

S2_U07 

Kompetencje  4 Potrafi łączyć nabytą wiedzę z różnych dyscyplin artystycznych i naukowych w realizacji 
projektu. 

S2_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Liczba 
godzin 

Semestr  3 i 4 
Ostatni rok studiów przeznaczony jest na napisanie pracy magisterskiej, w tym m.in. na:  
1. ostateczne ustalenie: planu pracy magisterskiej oraz metod pisania pracy, kolejności zadań, zakresu i sposobu 
zbierania materiału i literatury przedmiotu; 
2.  prowadzenie badań, kwerend, wywiadów, ankiet, eksperymentów naukowych, itp. i pisanie kolejnych części pracy; 
3. we współpracy z pedagogiem (promotorem pracy) dokonywanie poprawek i uzupełnień oraz redakcyjne 
przygotowanie pracy do wydruku. 
Przedmiotem pracy ma być podjęcie i twórcze rozwiązanie wybranego zagadnienia (problemu) naukowego 
(naukowo-badawczego), wiążącego się ze specjalizacją danego studenta oraz z jego planami zawodowymi i dalszym 
rozwojem twórczym – naukowym i ewentualnie artystycznym 

 
1,2,3,4 

 

Metody kształcenia 1.Indywidualne konsultacje studentów z pedagogiem (promotorem pracy) związane 
 z pisaniem pracy magisterskiej. 

Metody weryfikacji EK 

1.Pedagog ocenia postępy studenta w pisaniu pracy oraz znajomość materiałów, lektur 
i właściwego doboru metod, technik i narzędzi badawczych. Praca zaliczana jest przez 
komisję powołaną przez Dziekana Wydziału. 

1,2,3,4 

KORELACJA EK Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI EK 

Nr EK Treści kształcenia Metody kształcenia Metody weryfikacji 
1 1-3 1 1 
2 1-3 1 1 
3 1-3 1 1 
4 1-3 1 1 



Warunki zaliczenia 
 

Rok I II III 
Semestr I II III IV V VI 

ECTS   8 8   
Liczba godzin w tyg.   0,5 0,5   

Rodzaj zaliczenia   zaliczenie zaliczenie   
Literatura podstawowa 

 

Literatura uzupełniająca 
 

KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA 

Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do prezentacji / koncertu  
Przygotowanie się do zajęć 205 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  
Praca własna z literaturą 200 Inne 60 
Konsultacje    
Łączny nakład pracy w godzinach 480 Łączna liczba punktów ECTS 16 

Możliwości kariery zawodowej 

Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia w zakresie reżyserii dźwięku w filmie. 
Ostatnia modyfikacja sylabusa 

Data Imię i nazwisko Czego dotyczy modyfikacja 
21.03.2018 Katarzyna Dzida-Hamela aktualizacja sylabusa 
 


