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POLSKA

Program estetyczny  
zapewnia przygotowanie do 
studiów wyższych i kończy się 
uzyskaniem dyplomu dającym 
możliwość ubiegania się  
o przyjęcie na studia wyższe.

Estetiska programmet

Program estetyczny skierowany jest do osób, które chcą pracować w dziedzinach 
związanych ze sztuką, naukami humanistycznymi i społeczno-politycznymi. 

Wykształcenie to jest podstawą do kontynuowania studiów związanych ze sztuką, 
naukami humanistycznymi i społeczno-politycznymi w szkole wyższej. 

PIĘĆ RÓŻNYCH KIERUNKÓW

Obraz i forma
• Uczysz się o technikach przedstawiania obrazów. Rozwijasz swoje zdolności 

wyrażania się i komunikowania poprzez formy wizualne oraz umiejętności 
odbierania i interpretowania z różnych perspektyw. 

Taniec
• Uczysz się o tańcu scenicznym. Rozwijasz swoje zdolności tworzenia i 

komunikowania się za pomocą tańca. Uczysz się o związkach między techniką 
taneczną, twórczością, działalnością sceniczną a odbiorem tańca z różnych 
perspektyw. 

Estetyka i media
• Uczysz się o mediach elektronicznych. Rozwijasz swoje zdolności 

komunikowania się za pomocą urządzeń cyfrowych, gdzie najważniejsze są 
obraz, dźwięk i narracja. Odbierasz, interpretujesz i rozmyślasz nad cyfrową 
formą wyrażania się z różnych perspektyw.

Muzyka
• Uczysz się o muzyce z różnych epok i kultur. Rozwijasz swoje zdolności 

muzyczne i artystyczne oraz zdolności odbierania i interpretowania muzyki z 
różnych perspektyw. 

Teatr
• Uczysz się o teatrze. Rozwijasz swoje zdolności tworzenia scenicznego, 

komunikowania się, a także odbierania i interpretowania zarówno twórczości 
innych uczniów, jak i profesjonalnych sztuk teatralnych z różnych perspektyw. 

W czasie kursu będziesz:
Rozwijać swoją wiedzę o formach wyrazu estetycznego. Uczyć się o człowieku 
współczesnym, człowieku w historii i w świecie z różnych perspektyw. Zajmować 
się tworzeniem, odbiorem i interpretacją sztuki i kultury oraz ćwiczyć rzemiosło 
artystyczne.
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Najważniejsze w toku nauki są kreatywność, ciekawość, komunikacja, 
współdziałanie, własna twórczość i wykonanie.

Charakterystyka programu
Program estetyczny składa się z przedmiotów obowiązujących w szkołach 
średnich: języka angielskiego, historii, wychowania fizycznego, matematyki, 
przyrody, religioznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i języka szwedzkiego lub 
szwedzkiego jako języka obcego. Na zajęciach programu przygotowującego do 
studiów wyższych uczysz się więcej przedmiotów teoretycznych niż na zajęciach 
programu zawodowego.

Przedmioty specjalizacyjne wspólne dla wszystkich kierunków to: komunikacja 
estetyczna oraz kultura i sztuka. 

Będziesz mieć możliwość specjalizować się i poszerzyć swoje wiadomości w 
ramach wybranego kierunku. Nazywa się to programem poszerzonym. Mogą 
to być takie przedmioty jak: architektura, sztuka cyrkowa, design, twórczość 
cyfrowa, produkcja filmowa i telewizyjna, filozofia, matematyka, komunikacja 
medialna, teoria muzyki, psychologia, wiedza o społeczeństwie, teatr, sztuka 
uczenia się i technika internetowa. Skontaktuj się ze szkołą, aby dowiedzieć się, 
jakie przedmioty rozszerzające są w programie nauczania.

Masz też możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których chcesz się 
uczyć. Dowiedz się, jakie przedmioty są w szkole. 

Formy pracy
W czasie nauki możesz wyrażać swoje pomysły i myśli za pomocą środków wyrazu 
estetycznego oraz próbować zarówno artystycznych, jak i naukowych sposobów 
wyrażania się. Dyskutujesz na temat swojej i innych pracy oraz pogłębiasz 
swoją wiedzę na temat jakości i komunikacji. Zajmujesz się jednocześnie 
innymi dziedzinami estetycznymi, jak kulturoznawstwo, historia, język, rozwój 
techniczny i komunikacja. Uczysz się odpowiedzialności za swoją pracę i oceny 
stopnia ważności informacji.

Praca dyplomowa
Pod koniec programu estetycznego napiszesz pracę dyplomową. Możesz 
zaplanować, wykonać i dokonać oceny obszerniejszej pracy, która opiera się na 
ważnych elementach wiedzy objętej programem nauczania. 

Pomyśl o tym
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej na specjalny kierunek, 
ważne jest, abyś zaplanował swoją naukę. Jeżeli chcesz kontynuować naukę  
w szkole wyższej, skorzystaj z pomocy doradcy ds. kształcenia i wyboru zawodu 
(en studie- och yrkesvägledare).

W każdym przypadku masz prawo do wyboru dodatkowych zajęć w zakresie 
sportu i zdrowia oraz zajęć plastycznych – w ramach wyboru indywidualnego.


