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Absztrakt
The aim of the training of future music educators is to equip students with the knowledge,
skills and competences necessary to build a career. This article about a theoretical - empirical
focuses on identifying opportunities for university education interactions, directed at the
development of creative music teacher profiles. Since its preparation, educational
achievements, passion depends not only on the quality of their future careers, but also the
shape of music education and the level of aesthetic culture of society. A huge role in the
whole process is played properly defined, implemented and validated learning outcomes.
 What forms of interaction teaching - art are used in education of the future teachers
of music?
 How learning outcomes are realized in terms of teaching music subjects selected
on the example of the Institute of Music Education in Kielce?
 To what extent artistic projects enrich the professional competence of students?
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