
 

 

 

 

 

 MOJE KULTUROZNAWSTWO. OSOBISTY OPIS KIERUNKU  

 

Jestem nowym Prodziekanem kierunku kulturoznawstwo w Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i przekształcam go w stronę praktyczną. Taki jest mój 

projekt, takie są moje, w dużej części zrealizowane, plany zbudowania jedynego takiego 

kulturoznawstwa w kraju! Posłuchajcie zatem, na czym dziś może polegać studiowanie  

na miarę XXI wieku… 

Przede wszystkim moi studenci nabywają w sposób praktyczny kompetencje  

w obszarze najnowocześniejszych technik twórczych. U mnie studenci uczą się TEORII 

poprzez PRAKTYKĘ. Każdy przedmiot realizujemy metodą projektową — działania 

studentów kończą się produktem finalnym gotowym do wykorzystania w sferze kultury —  

w instytucjach, działaniach i eventach. 

Nie chcę jednak mówić teoretycznie o koncepcji studiów, dlatego dam Wam parę 

faktów i przykładów: 

1. U nas zajęcia praktyczne, takie jak: kompozycja i aranżacja, praca z programem do 

produkcji muzycznej czy też praca z mikrofonem z elementami improwizacji 

muzycznej, realizujesz w małych grupach, co pozwala na indywidualne kształcenie 

studenta. 

2. Będziesz mieć przestrzeń do samorealizacji, prowadząc konkretne projekty  

i uczestnicząc we wszystkich etapach produkcji pod czujnym okiem wykładowców, 

niezależnie czy będzie to projekt muzyczny, czy też będziesz chciał zorganizować 

koncert lub event — począwszy od pomysłu, koncepcji, do finału w postaci gotowego 

produktu. 

3. Nasza kadra to czynni praktycy z profesjonalną wiedzą w dziedzinie produkcji 

muzycznej, radiowej, twórcy muzyki filmowej, teatralnej, radiowej i użytkowej oraz 

muzycy z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym — aktywni artystycznie  

i stale rozwijający się. 



4. Od praktyków nauczysz się, jak pracować w studiu i w naturalnych dla kultury 

przestrzeniach. Nie będziemy cię zanudzać nudną terminologią, zamiast tego spędzisz 

długie tygodnie i miesiące, mieszkając w studiu i poznając je od wewnątrz…  

5. Nie musisz obawiać się trudnej czy bezużytecznej wiedzy. Ale… i tak ją pozyskasz! 

Dzięki niesztampowej i efektywnej formie nauki nawet się nie spostrzeżesz,  

a będziesz operował fachowym językiem muzycznym, filmowym, menedżerskim. 

6. Nasz system szkolenia jest przewidziany zarówno dla początkujących adeptów, jak  

i artystów pragnących pogłębić swoją talenty i wiedzę. 

7. Dla mnie jako Prodziekana kierunku ważne jest, aby student miał gdzie ćwiczyć, 

tworzyć i rozwijać się. Dlatego wszystkie praktyczne zajęcia odbywają się w świetnie 

wyposażonym studiu „Arterion”. 

8. A na koniec powiem, że u nas połączysz hobby z nauką, a co za tym idzie —  

z przyszłą pracą. Dla moich absolwentów na pewno jej nie zabraknie! 

 

Na koniec parę słów o mnie. Ukończyłam Akademię Muzyczną w Łodzi na Wydziale 

Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego. Jestem laureatką II Nagrody  

X Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej. Przez długi czas współpracowałam  

z Teatrem „Komedia” w Warszawie. Skomponowałam muzykę do wielu filmów, programów 

TV, spektakli, reklam. Byłam kierownikiem produkcji na planach filmowych oraz przez wiele 

lat właścicielką Agencji Reklamowej WiWe Art Media i UNISONO, do zadań której należało 

m.in. organizowanie konferencji naukowych.  

Moje doświadczenie w dziedzinie sztuki, w szczególności muzyki i filmu, kontakt  

ze studentami i rozmowy z nimi pozwoliły mi ujrzeć, co jest na tym kierunku ważne,  

aby był kreatywny, nowoczesny i przyciągnął zaangażowanych, ambitnych studentów. 

I udało się — zrewolucjonizowałam kulturoznawstwo w AHE w Łodzi!  

A teraz czekam już tylko na Was… 

 

 

Zapraszam zainteresowanych 

Monika Wendorff 

Prodziekan kierunku kulturoznawstwo 

 

 

 

 


