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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

muzykologia

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o sztuce

100,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Początki muzykologii jako dziedziny uniwersyteckiej sięgają ostatnich dekad XIX wieku. Pierwsza polska placówka
muzykologiczna powstała w 1911 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie w Polsce istnieje ich pięć (Kraków,
Warszawa, Poznań, Wrocław, Poznań, Lublin). Muzykologia, w odróżnieniu od dziedzin sztuki nauczanych i badanych w
akademiach muzycznych i konserwatoriach (wykonawstwo, kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki), czy uniwersytetach
pedagogicznych (które koncentrują się na nadawaniu uprawnień pedagogicznych), jest jedyną nauką zajmującą się muzyką
we wszystkich jej aspektach, szczególnie w aspekcie ogólnohumanistycznym – stąd uniwersyteckie umocowanie
muzykologii. Studenci muzykologii poznają zjawiska z zakresu muzyki klasycznej, szeroko rozumianej muzyki popularnej, w
tym między innymi: dzieła muzyczne, życie i twórczość kompozytorów, nurty stylistyczne, praktykę wykonawczą,
zagadnienia z teorii muzyki i estetyki muzycznej.
Studia pierwszego stopnia obejmują całokształt wiedzy z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, która jest
niezbędna do uprawiania zawodu muzykologa i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Studia muzykologiczne kształcą
osoby, które posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do reﬂeksji nad muzyką, zarówno na poziomie
naukowym, jak i popularnym. Studia muzykologiczne pierwszego stopnia przygotowują do pracy zawodowej w różnorodnych
instytucjach, w których proﬁlu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką. Główną sferą
działań muzykologa jest praca w instytucjach kultury, edukacji i środków masowego przekazu. Wiedza i umiejętności zdobyte
na studiach będą przydatne do opracowywania źródeł muzycznych (utrwalonych graﬁcznie lub dźwiękowo), interpretacji
dzieł muzycznych, twórczości kompozytorskiej i wykonawstwa różnych epok w kontekście ogólnych zjawisk kultury, a także
do upowszechniania wiedzy o muzyce w różnych jej przejawach.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku Muzykologia jest zgodna z kierunkami rozwoju UJ oraz z misją uczelni, którą w Strategii
Rozwoju Uniwersytetu na lata 2014-2020 zdeﬁniowano następująco: „wytycza nowe kierunki rozwoju myśli poprzez
najwyższej jakości badania i nauczanie; [...] w atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje ze społeczeństwem oraz
kształtuje otwartość na nieznane, wrażliwość humanistyczną i odpowiedzialność za działanie”. Za cele strategiczne uznano:
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1) integrację działalności dydaktycznej i naukowej, 2) najwyższą jakość nauczania, 3) najwyższą jakość badań naukowych, 4)
skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze. Znajduje to wyraz w koncepcji kształcenia na kierunku
muzykologia, zakładającej przygotowanie wykwaliﬁkowanego absolwenta, wyposażonego w ogólnohumanistyczną oraz
specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, pozwalające mu znaleźć swoje miejsce zarówno na rynku
pracy, jak i w społeczeństwie. Koncepcja kształcenia uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe oraz międzynarodowe. Jest
również w pełni zgodna z przyjętą polityką zapewniania jakości, w tym z efektami uczenia się.

Cele kształcenia
1. przygotowanie do wykonywania zawodu muzykologa w różnorodnych instytucjach, w których proﬁlu działania znajduje się
szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką (np. instytucje kultury, edukacji i środki masowego przekazu)
2. wyposażenie w specjalistyczną wiedzę z szeroko rozumianej historii kultury muzycznej, metod analizy muzyki i głównych
nurtów badań w muzykologii
3. nauczenie tworzenia różnych gatunkowo tekstów poświęconych muzyce, a także ich redagowania i korekty z
wykorzystaniem programów do edytowania tekstu
4. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw naukowych,
prezentacji, referatów
5. nauczenie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w muzykologii i umiejętność
wykorzystania tej wiedzy w praktyce
6. doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W ostatnich latach można zauważyć znaczne zapotrzebowanie na absolwentów muzykologii w różnorodnych instytucjach, w
których proﬁlu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką. Główną sferą działań muzykologa
jest praca w instytucjach kultury, edukacji i środkach masowego przekazu. Są to: czasopisma muzyczne i ogólne,
wydawnictwa muzyczne, ﬁlharmonie, opery, agencje koncertowe, biblioteki. W wielu dziedzinach życia, a tym samym w
wielu placówkach i instytucjach jest zapotrzebowanie na osoby posiadające gruntowną wiedzą w dziedzinie muzyki, a
jednocześnie wyposażone w kompetencje miękkie, w tym łatwość i sprawność komunikacji interpersonalnej. Takie
oczekiwania formułowane są m.in. przez pracodawców z zakresu mediów, reklamy i kultury. Poszukiwane są także
umiejętności tworzenia, edytowania i korekty tekstów oraz poprawnego posługiwania się językiem.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Odpowiedzią Instytutu Muzykologii na potrzeby społeczno-gospodarcze było wprowadzenie do programu licencjackich
studiów muzykologicznych tzw. proﬁli zawodowych: Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT, przedmioty:
Współczesne technologie informacyjne, Wprowadzenie do bibliograﬁi muzycznej, Podstawowe techniki opracowania zbiorów
muzycznych), Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D, przedmioty: Retoryka dziennikarska, Muzyka w mediach, Popularyzacja
wiedzy o muzyce), Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E, przedmioty: Wprowadzenie do edytorstwa, Redakcja techniczna tekstu
słownego, Redakcja techniczna tekstu nutowego). Wszystkie trzy uzupełnione są 60-godzinnymi warsztatami. Celem tych
proﬁli zawodowych jest przygotowanie absolwentów muzykologii do wykonywania w przyszłości czynności określonych w
proﬁlach zawodów (np. bibliotekarz, dziennikarz, redaktor/wydawca).
Dodatkowym atutem absolwenta jest znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu muzykologii.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Obecnie w Instytucie Muzykologii prowadzone są badania w zakresie:
Muzyka w kulturze
Historia i teoria muzyki od średniowiecza do współczesności
Dzieje myśli o muzyce
Twórczość kompozytorów polskich i ich wkład do kultury
Muzyka tradycyjna i popularna
Źródłowe edycje muzyczne

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania naukowe prowadzone w Instytucie Muzykologii dotyczą bezpośrednio zagadnień muzykologicznych, które są
przedmiotem procesu dydaktycznego na kierunku muzykologia. Wyniki badań naukowych pracowników Instytutu, ich
odkrycia i interpretacje zjawisk są w szerokim stopniu wykorzystywane w dydaktyce, dzięki czemu studenci Instytutu
Muzykologii UJ mają możliwość zapoznania się z najnowszą wiedzą na temat wybranych zagadnień oraz metodami
badawczymi. Program studiów jest systematycznie aktualizowany i uzupełniany o najnowsze wyniki badań pracowników
Instytutu.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Muzykologii UJ dysponuje 3 salami wykładowymi, 2 salami seminaryjnymi, salą przeznaczoną na wykłady gościnne i
koncerty oraz salą komputerową, dostępną dla ogółu studentów. Wszystkie sale z wyjątkiem koncertowej wyposażone są w
sprzęt komputerowy połączony z internetem, optyczne rzutniki, sprzęt do odtwarzania muzyki z różnych nośników. W każdej
sali jest instrument muzyczny (pianino, a w sali komputerowej keyboard) wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktycznych, a
także dostępny dla studentów do ćwiczeń i analiz muzycznych po godzinach odbywania zajęć dydaktycznych. Studenci IM UJ
mają do dyspozycji jedną z najlepiej wyposażonych bibliotek muzycznych w Polsce (z zasobem książek, nut, nagrań,
mikroﬁlmów) z dostępem on-line do najważniejszych baz danych (RILM, RISM, RIPM, JSTOR) oraz do Biblioteki Nagrań
Muzycznych (NAXOS), z której mogą korzystać również z domu. Studenci dysponują także pomieszczeniem Koła Naukowego
i salą socjalną z podstawowym wyposażeniem kuchennym.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0215

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
W Instytucie Muzykologii prowadzone są następujące typy zajęć:
Wykłady, ćwiczenia, wykłady z elementami ćwiczeń, konwersatoria, laboratoria, wykłady z elementami konwersatorium,
konwersatoria z elementami ćwiczeń, seminaria licencjackie, zajęcia o charakterze warsztatów i ćwiczeń terenowych,
lektoraty.
Wśród nich znajduje się grupa kursów obowiązkowych (głównie wykłady, konwersatoria i ćwiczenia) oraz fakultatywnych
(głównie wykłady z elementami konwersatoriów i ćwiczenia).
Szczególny charakter mają tzw. proﬁle zawodowe – są to przedmioty ukierunkowane na naukę praktycznych umiejętności,
wzbogacone o warsztaty zawodowe.
Wykłady obejmują głównie przedmioty historyczne (historia muzyki poszczególnych okresów historycznych), ale także
historię instrumentacji, retorykę dziennikarską, wprowadzenie do edytorstwa, estetykę muzyczną, historię notacji
muzycznej, współczesne technologie informacyjne.
Ćwiczenia obejmują przedmioty historyczne jak wyżej, ale także przedmioty praktyczne i analityczne: realizację basso
continuo, zasady muzyki, formy muzyczne, harmonię, analizę muzyczną.
Wykłady z elementami konwersatorium obejmują zajęcia z ﬁlozoﬁi, muzyki popularnej, operetki, musicalu i muzyki ﬁlmowej,
historię praktyki wykonawczej, muzykę polską XIX-XXI wieku i etnomuzykologię.
Zajęcia w ramach proﬁli zawodowych realizowane są w postaci wykładów, konwersatoriów z elementami ćwiczeń i
warsztatów zawodowych w bibliotekach i archiwach (obecnie głównie w Częstochowie na Jasnej Górze). Studenci przedmiotu
etnomuzykologia uczestniczą w etnomuzykologicznych ćwiczeniach terenowych.
Przedmiotami wiodącymi na studiach muzykologicznych są przedmioty historyczne. Ich bardzo ważnym uzupełnieniem są
przedmioty fakultatywne i wykłady monograﬁczne. Oferta programowa reprezentowana przez przedmioty fakultatywne i
wykłady monograﬁczne zmienia się co roku i w znacznym stopniu wynika z postulatów studentów, prezentowanych przez
studentów, przede wszystkim przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

160

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

9

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

62

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

10

Program
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Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2070

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie dotyczy

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca licencjacka, kończąca pierwszy stopień studiów, przygotowywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego
wykładowcy. Student przygotowuje swoją pracę w trakcie seminarium licencjackiego na III roku studiów. Praca oceniana jest
przez opiekuna naukowego (w skali od 2 do 5) oraz recenzowana i oceniana przez nauczyciela akademickiego posiadającego
co najmniej stopień naukowy doktora (także w skali od 2 do 5).
Końcowym elementem studiów jest egzamin dyplomowy, podczas którego student odpowiada na jedno z dwóch pytań z
zakresu tematycznego seminarium, na jakie uczęszczał.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Nazwa

PRK

MUZ_K1_W01

Absolwent zna i rozumie dyscypliny muzykologiczne; miejsce, znaczenie i specyﬁkę
badań nad muzyką w systemie nauk; powiązania badań muzykologicznych z innymi
naukami humanistycznymi

P6S_WG

MUZ_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawowe leksykony muzyczne, serie wydawnicze,
nutowe, książkowe i czasopisma, bibliograﬁe oraz najważniejsze osiągnięcia w
dotychczasowych badaniach muzykologicznych

P6S_WG

MUZ_K1_W03

Absolwent zna i rozumie terminologię muzykologiczną w języku polskim; pojęcia,
symbole i normy teorii harmonii i kontrapunktu

P6S_WG

MUZ_K1_W04

Absolwent zna i rozumie zasady muzyki, typy form muzycznych, rodzaje
instrumentów muzycznych

P6S_WG

MUZ_K1_W05

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę i ontologię źródeł muzycznych oraz notacje
muzyczne w zmiennej perspektywie historycznej

P6S_WG

MUZ_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji kompozycji
muzycznych

P6S_WG

MUZ_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym historię kultury muzycznej,
praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, instytucji kultury

P6S_WG,
P6S_WK

MUZ_K1_W08

Absolwent zna i rozumie w stopniu szczegółowym działalność i twórczość
ważniejszych kompozytorów i teoretyków muzyki, specyﬁkę stylów i technik
kompozytorskich oraz gatunków muzycznych

P6S_WG

MUZ_K1_W09

Absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym specyﬁkę, twórczość i nurty
wykonawcze w muzyce ludowej różnych kontynentów i polskiej muzyki ludowej, a
także popularnej

P6S_WG

MUZ_K1_W10

Absolwent zna i rozumie zjawiska akustyczne związane z powstawaniem i percepcją
dźwięku w muzyce w kontekście teorii i praktyki muzycznej; relacje między muzyką a
właściwościami akustycznymi instrumentów, zespołów orkiestrowych i chóralnych
oraz pomieszczeń; problemy przestrzeni akustycznej

P6S_WG

MUZ_K1_W11

Absolwent zna i rozumie najważniejsze nurty i poglądy z zakresu ﬁlozoﬁi i estetyki
muzyki

P6S_WK

MUZ_K1_W12

Absolwent zna i rozumie nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane w
muzykologii oraz podstawowe normy i formaty katalogowania zbiorów muzycznych

P6S_WG

MUZ_K1_W13

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady działania instytucji kultury, podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz zasady formułowania i publikacji
P6S_WK
muzykologicznego tekstu nutowego, naukowego i popularno-naukowego

MUZ_K1_W14

Absolwent zna i rozumie podstawową fachową terminologię muzyczną w języku
obcym

P6S_WG

MUZ_K1_W15

Absolwent zna i rozumie język łaciński w stopniu umożliwiającym tłumaczenie
tekstów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (np. słownik)

P6S_WG

Umiejętności
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Kod

Nazwa

PRK

MUZ_K1_U01

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, wykorzystywać i
prezentować informacje z zakresu muzykologii (z wykorzystaniem źródeł pisanych,
dźwiękowych i elektronicznych); sporządzać bibliograﬁę muzykologiczną
odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom badawczym

P6S_UW

MUZ_K1_U02

Absolwent potraﬁ analizować, w oparciu o odpowiednie, podstawowe metody
analityczne, poszczególne wytwory kultury muzycznej oraz posługiwać się
podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu harmonii, kontrapunktu, nauki o
basso continuo

P6S_UW

MUZ_K1_U03

Absolwent potraﬁ dokonać syntezy informacji szczegółowych zebranych z podanej
bibliograﬁi i analizy wytworów kultury muzycznej

P6S_UW

MUZ_K1_U04

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem nauczyciela akademickiego tworzyć teksty
spełniające standardy rozpraw naukowych w zakresie muzykologii

P6S_UW

MUZ_K1_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w zakresie zasad i
historii muzyki, estetyki muzycznej, etnomuzykologii w oparciu o podaną bibliograﬁę
oraz inne źródła informacji, a także analizę muzyczną

P6S_UO

MUZ_K1_U06

Absolwent potraﬁ dokonać przekładu średnio trudnego tekstu muzykologicznego z
języka obcego (podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski;
sformułować krótką pracę pisemną oraz wystąpienie ustne dotyczące zagadnień
muzykologicznych w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii)

P6S_UK

MUZ_K1_U07

Absolwent potraﬁ dokonać przekładu tekstu łacińskiego na język polski przy pomocy
dostępnych narzędzi (np. słownika)

P6S_UK

MUZ_K1_U08

Absolwent potraﬁ rozpoznać, zdeﬁniować i opisać gatunki muzyczne, style i techniki
kompozytorskie, typy muzyki ludowej i popularnej

P6S_UW

MUZ_K1_U09

Absolwent potraﬁ stosować zasady poprawnej dokumentacji muzycznej i opisu
etnograﬁcznego w teorii i praktyce

P6S_UW

MUZ_K1_U10

Absolwent potraﬁ dokonać transkrypcji utworu muzycznego z dawnych typów notacji
muzycznej na współczesną

P6S_UW

MUZ_K1_U11

Absolwent potraﬁ scharakteryzować podstawowe poglądy z zakresu ﬁlozoﬁi i estetyki
muzycznej

P6S_UW

MUZ_K1_U12

Absolwent potraﬁ opisywać kulturę muzyczną w kontekście antropologicznym

P6S_UW

MUZ_K1_U13

Absolwent potraﬁ opracowywać zbiory muzyczne

P6S_UW

MUZ_K1_U14

Absolwent potraﬁ rozpoznać audytywnie gatunek muzyczny, stylistykę szkoły
kompozytorskiej lub kompozytora

P6S_UW

MUZ_K1_U15

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie

P6S_UU

MUZ_K1_U16

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz fachową
terminologią muzyczną w języku obcym

P6S_UK

MUZ_K1_U17

posługiwać się narzędziami i metodami wykorzystywanymi w edytorstwie i
dziennikarstwie muzycznym

P6S_UW

Kompetencje społeczne

Efekty uczenia się
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Kod

Nazwa

PRK

MUZ_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz posiadanych
umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest otwarty na nowe
idee i interpretacje oraz gotów do zmiany opinii w świetle nowych danych i
argumentów

P6S_KK

MUZ_K1_K02

Absolwent jest gotów do pracy zespołowej, podziału obowiązków, systematyczności i
odpowiedzialności za wykonywaną pracę, docenia rolę dyskusji

P6S_KR

MUZ_K1_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego określenia podstawowych problemów
badawczych z zakresu muzykologii oraz dyskutowania o metodach jego rozwiązania

P6S_KR

MUZ_K1_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego przekazywanej wiedzy i informacji,
rzetelności i uczciwości naukowej, uczciwości w sytuacji prowadzenia sporu
naukowego

P6S_KR

MUZ_K1_K05

Absolwent jest gotów do ochrony polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego i
jest świadom roli muzykologów w tym zakresie; ma świadomość istotnej roli muzyki
w życiu społecznym i w rozwoju człowieka

P6S_KR

MUZ_K1_K06

Absolwent jest gotów do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, śledzenia
aktualnych wydarzeń muzycznych i kulturalnych, korzystając z różnych mediów

P6S_KO

MUZ_K1_K07

Absolwent jest gotów do stosowania zasad uczciwych praktyk w zakresie tworzenia
tekstów naukowych i prowadzenia dyskusji naukowej

P6S_KR

MUZ_K1_K08

Absolwent jest gotów do współpracy w organizacji i merytorycznym przygotowaniu
wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali, uroczystości okolicznościowych, konkursów

P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze
zimowym realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograﬁcznych. W danym
roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograﬁczne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich.
Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu nauk społecznych
(socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią.

Semestr 1
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy analizy muzycznej (Zasady muzyki + Formy muzyczne +
Harmonia 1) (Przedmiot wyrównawczy dla studentów bez
przygotowania muzycznego. Zaliczenie jest warunkiem wpisu na kurs
Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2))

180

0,0

zaliczenie

O

Historia muzyki Średniowiecza

75

8,0

egzamin

O

Etnomuzykologia (1)

30

3,0

egzamin

O

Łacina

30

0,0

zaliczenie

O

Collegium musicum (1)

15

0,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne (1)

30

0,0

zaliczenie

O

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia

4

0,0

zaliczenie

O

Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i ﬁlmowa*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Dawna kultura muzyczna*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii muzyki*

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Muzyka do XVIII wieku**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Muzyka XIX-XXI wieku**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Antropologia muzyki**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Recepcja muzyki**

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2) (Warunkiem wpisu na kurs
jest zaliczenie przedmiotu Podstawy analizy muzycznej (Zasady
muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1))

30

8,0

egzamin

O

Historia muzyki Renesansu

75

8,0

egzamin

O

Kontrapunkt

30

3,0

egzamin

O

Semestr 2

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Etnomuzykologia (2) (pod warunkiem zaliczenia Etnomuzykologia (1))

30

3,0

egzamin

O

Analiza muzyczna 1

30

3,0

egzamin

O

Collegium musicum (2) (pod warunkiem zaliczenia Collegium musicum
15
(1))

2,0

zaliczenie

O

Łacina

30

3,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne (2)

30

0,0

zaliczenie

O

Fakultet: Techniki kompozytorskie*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Praktyka wykonawcza (liturgika, basso continuo, czytanie
partytur, instrumentologia, akustyka)*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Muzyka a społeczeństwo*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe*

30

3,0

zaliczenie

F

Ścieżka: grupa zajęć specjalistycznych
Studenci mają obowiązek zrealizowania proﬁlu zawodowego IT (Technologia informatyczna w muzykologii) oraz jednego z
dwóch proﬁli zawodowych: D (Dziennikarstwo muzyczne) lub E (Edytorstwo muzyczne).
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Współczesne
technologie informacyjne

15

2,0

egzamin

O

Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Wprowadzenie do
bibliograﬁi muzycznej

30

3,0

zaliczenie

O

Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Podstawowe
techniki opracowania zbiorów muzycznych

30

3,0

zaliczenie

O

Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Warsztaty
archiwalno-biblioteczne

60

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia muzyki Baroku

75

8,0

egzamin

O

Analiza muzyczna 2

30

3,0

egzamin

O

Historia notacji muzycznej

30

3,0

egzamin

O

Muzyka staropolska (1)

30

3,0

egzamin

O

Łacina

30

0,0

zaliczenie

O

Język obcy

60

0,0

zaliczenie

O

Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i ﬁlmowa*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Dawna kultura muzyczna*

30

3,0

zaliczenie

F

Semestr 3

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii muzyki*

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Muzyka do XVIII wieku**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Muzyka XIX-XXI wieku**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Antropologia muzyki**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Recepcja muzyki**

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Retoryka dziennikarska

15

2,0

egzamin

Ścieżka: grupa zajęć specjalistycznych

F

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze
zimowym realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograﬁcznych. W danym
roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograﬁczne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich.
Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu społecznych
(socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią.

Semestr 4
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia muzyki Klasycyzmu

75

8,0

egzamin

O

Estetyka muzyczna

30

3,0

egzamin

O

Muzyka staropolska (2)

30

3,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi starożytnej i średniowiecznej

30

3,0

egzamin

O

Łacina

30

3,0

zaliczenie

O

Język obcy

60

6,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Muzyka w mediach

30

3,0

zaliczenie

F

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Popularyzacja wiedzy o muzyce

30

3,0

zaliczenie

F

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Warsztaty dziennikarskie

60

2,0

zaliczenie

F

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Wprowadzenie do edytorstwa

15

2,0

egzamin

F

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja tekstu słownego

30

3,0

zaliczenie

F

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja tekstu nutowego

30

3,0

zaliczenie

F

Ścieżka: grupa zajęć specjalistycznych

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Warsztaty edytorskie

60

2,0

zaliczenie

F

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze
zimowym realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograﬁcznych. W danym
roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograﬁczne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich.
Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu nauk społecznych
(socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią.

Semestr 5
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia muzyki Romantyzmu

75

8,0

egzamin

O

Muzyka polska XIX-XXI w. (1)

30

3,0

egzamin

O

Akustyka muzyczna

30

3,0

zaliczenie

O

Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i ﬁlmowa*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Dawna kultura muzyczna*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii muzyki*

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Muzyka do XVIII wieku**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Muzyka XIX-XXI wieku**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Antropologia muzyki**

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny: Recepcja muzyki**

30

3,0

zaliczenie

F

Kurs na innym kierunku studiów (1)

30

3,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie: muzyka dawna***

30

0,0

-

F

Seminarium licencjackie: muzyka nowsza***

30

0,0

-

F

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia muzyki XX w.

75

8,0

egzamin

O

Muzyka polska XIX-XXI w. (2)

30

3,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi nowożytnej i nowoczesnej

30

3,0

egzamin

O

Fakultet: Techniki kompozytorskie*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Praktyka wykonawcza (liturgika, basso continuo, czytanie
partytur, instrumentologia, akustyka)*

30

3,0

zaliczenie

F

Semestr 6

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fakultet: Muzyka a społeczeństwo*

30

3,0

zaliczenie

F

Fakultet: Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe*

30

3,0

zaliczenie

F

Kurs na innym kierunku studiów (2)

30

3,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie: muzyka dawna***

30

18,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie: muzyka nowsza***

30

18,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Techniki kompozytorskie*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Techniki kompozytorskie*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie techniki kompozytorskie w perspektywie historycznej

MUZ_K1_W06, MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać analizy kompozycji muzycznej i na jej podstawie
rozpoznać oraz zinterpretować odpowiadające normom epoki zabiegi
kompozytorskie

MUZ_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy dotyczącej kultury
muzycznej i technik kompozytorskich

MUZ_K1_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza wybranych technik kompozytorskich

W1, U1, K1

2.

Obecność i opis wybranych technik kompozytorskich w piśmiennictwie teoretycznym
danej epoki

W1, U1, K1

3.

Identyﬁkacja i analiza wybranych technik kompozytorskich w dziełach muzycznych
danej epoki

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena pracy
zaliczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia muzyki XX w.
Nazwa przedmiotu
Historia muzyki XX w.
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30, laboratoria: 30

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność czytania nut.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie genezę i rozwój poszczególnych szkół
kompozytorskich, nurtów i kierunków w twórczości muzycznej XX wieku

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować dzieło muzyczne powstałe w XX wieku
w aspekcie technicznym, stylistycznym i estetycznym.

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dokonania samodzielnej oceny postaci i wartości
dzieła muzycznego powstałego w XX wieku

Sylabusy

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K02,
MUZ_K1_K03
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i problematyka modernizmu muzycznego

W1, U1, K1

2.

Impresjonizm w muzyce

W1, U1, K1

3.

Ekspresjonizm w muzyce

W1, U1, K1

4.

Futuryzm w muzyce i nowe instrumentarium muzyczne

W1, U1, K1

5.

Neoklasycyzm w muzyce niemieckiej, francuskiej i amerykańskiej

W1, U1, K1

6.

II szkoła wiedeńska, powstanie i rozwój dodekafonii

W1, U1, K1

7.

Muzyka europejska i amerykańska w latach II wojny światowej

W1, U1, K1

8.

szkoła darmsztacka w latach 50. i 60. XX w. : serializm i początki aleatoryzmu

W1, U1, K1

9.

muzyka improwizowana, graﬁka muzyczna, teatr muzyczny

W1, U1, K1

10.

"Nowa prostota" i minimalizm w muzyce XX wieku

W1, U1, K1

11.

Nowa złożoność; postacie konstruktywizmu w muzyce II połowy XX wieku; spektralizm

W1, U1, K1

12.

Muzyka konkretna, pejzaż dźwiękowy, "muzyka ciszy" i "muzyka hałasu"

W1, U1, K1

13.

Postmodernizm w muzyce Europy Zachodniej i USA

W1, U1, K1

14.

Inspiracje egzotyczne w muzyce przełomu XX i XXI wieku

W1, U1, K1

15.

Tendencje "neoawangardowe" w muzyce schyłku XX wieku

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach oraz
zdanie egzaminu ustnego.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz pozytywne
zaliczenie testu słuchowego.

laboratoria

zaliczenie ustne

warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz aktywny udział
w dyskusji.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

Sylabusy
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laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

100

przygotowanie do ćwiczeń

65

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny zaliczenie pisemne zaliczenie ustne

W1

x

x

x

U1

x

x

x

K1

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Etnomuzykologia (1)
Nazwa przedmiotu
Etnomuzykologia (1)
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem zajęć jest zapoznanie studentów z folklorem muzycznym wybranych krajów europejskich oraz
problematyką badań etnomuzykologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe zakresy badań etnomuzykologicznych oraz to,
w jaki sposób są powiązane z pokrewnymi naukami, np. etnograﬁą czy
antropologią; podstawową terminologię stosowaną w etnomuzykologii oraz główne
zagadnienia dotyczące wybranych ludowych kultur muzycznych Europy;

MUZ_K1_W01,
MUZ_K1_W03,
MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zrobić analizę pieśni ludowych oraz dokonać prostego
podsumowania wyników analiz w formie pisemnej i ustnej; omówić wybrane
zagadnienia na podstawie podanej literatury - rozróżnia główne rodzaje muzyki
ludowej, dostrzega związek muzyki z innymi elementami kultury ludowej - widzi
związek z kontekstem

MUZ_K1_U05, MUZ_K1_U08,
MUZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do oceny poziomu swoich umiejętności analitycznych
i korzystania z literatury docenia znaczenie systematycznej pracy potraﬁ odważnie
określić swoje stanowisko w drażliwym temacie ma świadomość konieczności
działań na rzecz zachowania ludowych tradycji potraﬁ pracować w grupie.

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K02,
MUZ_K1_K04, MUZ_K1_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Z historii etnomuzykologii [kierunki, metody]; Muzyka ludowa wybranych krajów
Europy północnej, kręgu karpackiego, Bałkanów i Włoch [tradycyjne pieśni i tańce
Irlandii i Szkocji, Norwegii, Słowacji, Hucułów, krajów bałkańskich, pieśni wielogłosowe
kręgu śródziemnomorskiego, Romowie w Europie];

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, sprawdziany
pisemne w trakcie semestru z
analizy audytywnej i znajomości
lektur; ocena przygotowanej
prezentacji

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalne 3
nieobecności w semestrze; w przypadku większej liczby
nieobecności konieczność zdania poszerzonego egzaminu);
zaliczenie sprawdzianów pisemnych w trakcie semestru z
umiejętności analizy audytywnej i znajomości lektur;
przygotowanie prezentacji; pozytywna ocena z egzaminu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy

sprawdziany pisemne w trakcie semestru z analizy audytywnej i
znajomości lektur; ocena przygotowanej prezentacji

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D):
Muzyka w mediach
Nazwa przedmiotu
Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Muzyka w mediach
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Orientacjach w podstawowych problemach bieżącej kultury muzycznej w Polsce i w Europie.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów: z podstawowymi pojęciami i głównymi etapami rozwoju mediów masowych, ich
klasyﬁkacją oraz ich typologiami; z tendencjami w zakresie metod badania dyskursów medialnych w prasie,
radiu, telewizji i Internecie; z tematyką muzyczną oraz sposobami jej prezentacji w mediach masowych w oparciu
o analizę wybranych dyskursów medialnych dotyczących muzyki w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia terminologii medialnej i zna wybrane
tendencje w zakresie metod badania dyskursów medialnych w prasie, radiu,
telewizji i Internecie oraz sposoby prezentacji tematyki muzycznej w mediach
masowych.

MUZ_K1_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać analizy, oceny medialnego dyskursu o muzyce oraz
takowy dyskurs opracować.

MUZ_K1_U17

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do podjęcia dyskusji dotyczącej obecności muzyki i reﬂeksji
o muzyce w mediach oraz jest gotów do przygotowania małego projektu
medialnego z zakresu muzyki.

MUZ_K1_K05, MUZ_K1_K06,
MUZ_K1_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia z zakresu terminologii medialnej i główne etapy rozwoju mediów
masowych, ich klasyﬁkacje i typologie.

W1, U1, K1

2.

Wybrane tendencje w zakresie metod badania dyskursów medialnych w prasie, radiu,
telewizji i Internecie.

W1, U1, K1

3.

Prezentacja tematyki muzycznej oraz sposobów jej prezentacji w mediach masowych
w oparciu o analizę wybranych dyskursów medialnych dotyczących muzyki (w prasie,
radiu, telewizji i Internecie).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy
zaliczenia

prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa na zajęciach. Możliwe dwie nieobecności, jedna
usprawiedliwiona. W wypadku ewentualnych pozostałych nieobecności
konieczne jest wykonanie pracy pisemnej na temat wyznaczony przez
prowadzącego konwersatorium. Przygotowanie i wygłoszenie jednego
referatu w oparciu o literaturę przedmiotu, prezentacja multimedialna.
Przygotowanie jednej analizy wybranego dyskursu o muzyce w mediach
publicznych, prezentacja multimedialna. Aktywny udział w dyskusji.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
prezentacja

zaliczenie

W1

x

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Muzyka polska XIX-XXI w. (1)
Nazwa przedmiotu
Muzyka polska XIX-XXI w. (1)
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze); znajomość muzyki staropolskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historia polskiej kultury muzycznej XIX i I połowy XX wieku (wybrane
zagadnienia)

MUZ_K1_W07

W2

twórczość ważniejszych kompozytorów, nurty stylistyczne, gatunki muzyczne,
działalność wybitnych wykonawców

MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analiza wybranych dzieł muzycznych, dorobku wykonawczego wirtuozów
i wytworów kultury muzycznej

MUZ_K1_U02

U2

ujęcia historyczne muzyki polskiej XIX i I połowy XX wieku (źródła pisane,
dźwiękowe i elektroniczne)

MUZ_K1_U01

U3

referowanie literatury przedmiotu w pracy pisemnej i wystąpieniu ustnym

MUZ_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłe pogłębianie wiedzy i podnoszenie umiejętności zawodowych

MUZ_K1_K01

K2

umiejętność pracy zespołowej, podziału obowiązków i systematycznej pracy

MUZ_K1_K02

K3

przestrzeganie zasad uczciwości i rzetelności naukowej

MUZ_K1_K07

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia polskiej kultury muzycznej w okresie zaborów (wybrane zagadnienia)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

Młoda Polska w muzyce – konteksty estetyczne i kulturowe

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3.

Wielcy polscy wirtuozi – od Wieniawskiego do Paderewskiego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

4.

Muzyka polska za granicą: (e)migracje muzyczne, mobilność muzyków, obieg
repertuaru

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach (obowiązkowa), pozytywna ocena z
egzaminu, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wykonanie
prezentacji multimedialnej i napisanie eseju

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny esej prezentacja

W1

x

x

x

W2

x

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

x

K1

x

x

K2

x

x

x

x

K3

Sylabusy

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Muzyka polska XIX-XXI w. (2)
Nazwa przedmiotu
Muzyka polska XIX-XXI w. (2)
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uiejętność czytania tekstu nutowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna dzieje muzyki polskiej w XX i XXI wieku oraz rozumie ich
łączność z historią muzyki w Europie i Stanach Zjednoczonych.

MUZ_K1_W06, MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować polskie dzieło muzyczne powstałe w XX-XXI
MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U05
wieku pod katem jest techniki, stylu i estetyki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zaangażowania się w pracę nad dokumentowaniem
i interpretacją polskiej muzyki współczesnej.

Sylabusy

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K05
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Młoda Polska w muzyce a modernizm.

W1, U1, K1

2.

Muzyka polska w okresie XX-lecia międzywojennego - nurt zachowawczy.

W1, U1, K1

3.

Muzyka polska w okresie XX-lecia międzywojennego - nurt postępowy.

W1, U1, K1

4.

Muzyka polska w latach 1939-1945.

W1, U1, K1

5.

Odbudowa środowiska muzycznego w latach 40. XX wieku. Kompozytorzy
emigracyjni.

W1, U1, K1

6.

Muzyka polska a socrealizm.

W1, U1, K1

7.

Muzyka polska w okresie odwilży. Powstanie "Warszawskiej Jesieni"

W1, U1, K1

8.

Polska awangarda muzyczna lat 60. XX wieku i jej powiązanie z awangardą
zachodnią.

W1, U1, K1

9.

Nowy romantyzm w muzyce polskiej lat 70. XX wieku

W1, U1, K1

10.

Muzyka polska lat 80. XX wieku i jej powiązanie ze zjawiskami społecznopolitycznymi.

W1, U1, K1

11.

Muzyka polska w Europie w okresie komunizmu.

W1, U1, K1

12.

Muzyka polska w Europie po upadku komunizmu.

W1, U1, K1

13.

Odzyskiwanie muzyki "źle obecnej" w latach 90. XX wieku.

W1, U1, K1

14.

Muzyka polska początku XXI wieku - nurt konserwatywny.

W1, U1, K1

15.

Muzyka polska początku XXI wieku - nurt "neoawangardowy".

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu
ustnego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i
ﬁlmowa*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i ﬁlmowa*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student identyﬁkuje różne przejawy muzyki popularnej, opisuje jej główne stylistyki
i rozumie funkcjonowanie muzyki popularnej i ﬁlmowej w szerokim kontekście
społeczno-kulturowym.

MUZ_K1_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdeﬁniować i opisać gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie, typy muzyki
popularnej oraz ﬁlmowej.

MUZ_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do czynnego uczestniczenia i kreowania życia
muzycznego, śledzenia i komentowania (za pomocą różnych mediów) aktualnych
wydarzeń muzycznych i kulturalnych,w tym dotyczących muzyki popularnej
i ﬁlmowej.

Sylabusy

MUZ_K1_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zjawisko muzyki popularnej, jej główne stylistyki, kontekst społeczno-kulturowy
muzyki popularnej.

W1, U1

2.

Analiza i interpretacja związków pomiędzy wydarzeniami politycznymi
i kulturowowymi a muzyką popularną, weryﬁkacja obiegowych poglądów dotyczących
muzyki popularnej, znaczenie muzyki popularnej we współczesnym świecie.

W1, K1

3.

Historia muzyki w kinie europejskim i amerykańskim, główne tendencje stylistyczne
oraz najważniejsi kompozytorzy muzyki ﬁlmowej oraz ich najważniejsze dzieła.

W1, U1

4.

Analiza przy użyciu wybranej metody ścieżki dźwiękowej ﬁlmu, jej stylistyki, podział
na muzykę diegetyczną i niediegetyczną.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie prezentacji
multimedialnej o zawartości min. 20 slajdów na uzgodniony z
wykładowcą temat

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy

raport

prezentacja

x
x

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium licencjackie: muzyka
dawna***
Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie: muzyka dawna***
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Obligatoryjność
fakultatywny

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Formy prowadzenia zajęć
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

konwersatorium

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

konwersatorium

30

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
18.00

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna terminologię muzykologiczną

MUZ_K1_W03

W2

Student zna literaturę muzykologiczną adekwatną do tematu pracy

MUZ_K1_W02

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie oceniać informacje
na zadany temat

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U03

U2

Student potraﬁ stworzyć tekst naukowy spełniający wymagania stawiane
pracom licencjackim

MUZ_K1_U04

U3

Student potraﬁ samodzielnie planować swoją pracę i jest świadomy
konieczności ciągłego uczenia się

MUZ_K1_U15

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i jest świadomy
konieczności jej rozwijania

MUZ_K1_K01

K2

Student jest gotów do rzetelnego i odpowiedzialnego przekazywania wyników
badań muzykologicznych

MUZ_K1_K04, MUZ_K1_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy
licencjackiej i pomoc w procesie powstawania, a także analiza tekstów
muzykologicznych związanych z wybranymi zakresami tematycznymi pracy.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Czynne uczestnictwo w zajęciach i wykonanie zadań przygotowujących do
napisania pracy, zleconych przez prowadzącego.

konwersatorium

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w zajęciach, a także
napisanie i przedłożenie pracy licencjackiej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

270

zbieranie informacji do zadanej pracy

45

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia ﬁlozoﬁi nowożytnej i nowoczesnej
Nazwa przedmiotu
Historia ﬁlozoﬁi nowożytnej i nowoczesnej
Klasyﬁkacja ISCED
0223 Filozoﬁa i etyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe pojęcia ﬁlozoﬁi (ontologii, teorii poznania oraz aksjologii) używane przez
ﬁlozofów nowożytnych i współczesnych, orientuje się w koncepcjach ﬁlozoﬁcznych
powstałych w nowożytności i współczesności

MUZ_K1_W11

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i właściwie sytuować najważniejsze postaci i problemy w dziejach
ﬁlozoﬁi nowożytnej i nowoczesnej

MUZ_K1_U11

U2

poprawnie rozumieć podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi w tych epokach

MUZ_K1_U11

U3

porównywać, interpretować i oceniać poszczególne stanowiska ﬁlozoﬁczne

MUZ_K1_U11

U4

rozpoznawać przedmioty ﬁlozoﬁcznych kontrowersji w tych epokach i formułować
własne wobec nich stanowiska

MUZ_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

bycia krytycznym i samokrytycznym, tj. świadomym ograniczonego zakresu swojej
wiedzy oraz posiadanych umiejętności, i rozumienia potrzeby uczenia się przez całe
życie

MUZ_K1_K01

K2

bycia tolerancyjnym wobec innych poglądów, otwartym na nowe idee i interpretacje,
gotowym do zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów, a zarazem
zdolnym do racjonalnej obrony własnych przekonań

MUZ_K1_K01

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Różne nurty ﬁlozoﬁi racjonalistycznej i związane z tym odmienne koncepcje
substancji (Kartezjusz, Spinoza, Leibniz). 2. Sytuacja człowieka we wszechświecie
w myśli Pascala. 3. Różne koncepcje empiryzmu (Locke, Berkeley, Hume). 4.
Koncepcja Kanta jako odpowiedź na sytuację kryzysu w ﬁlozoﬁi. 5. Główne idee
oświecenia. 6. Idealizm niemiecki na tle myśli romantycznej. 7. Hegla wizja
rzeczywistości i historii. 8. Reakcja antyheglowska. 9. Różne koncepcje ﬁlozoﬁi życia.
10. Nietzsche jako krytyk kultury i jego spór z Wagnerem. 11. Przegląd koncepcji
ﬁlozoﬁcznych XX i XXI wieku: egzystencjalizm, fenomenologia, postmodernizm.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu (sprawdzana
jest merytoryczna wiedza z wykładanego przedmiotu, rozumienie i
samodzielna interpretacja wykładanych zagadnień)

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Technologia informacyjna w muzykologii
(Proﬁl IT): Warsztaty archiwalnobiblioteczne
Nazwa przedmiotu
Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Warsztaty archiwalno-biblioteczne
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne są jedynie dwie nieobecności na zajęciach prowadzonych stacjonarnie)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z zarysem historii drukarstwa muzycznego i najważniejszych kolekcji muzycznych w Polsce

C2

Zapoznanie studenta ze strukturą i odczytywaniem informacji zawartych w drukach i rękopisach muzycznych

C3

Zapoznanie studenta z publikacjami i bazami danych obejmującymi źródła muzyczne (druki i rękopisy)

C4

Zapoznanie studenta ze sposobami katalogowania starych druków i rękopisów muzycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zarys historii drukarstwa muzycznego i najważniejszych kolekcji muzycznych
w Polsce

MUZ_K1_W07

W2

Typy informacji zawartych w starych drukach i rękopisach muzycznych i ich
cechy charakterystyczne

MUZ_K1_W05

W3

Sposoby katalogowania starych druków i rękopisów muzycznych

MUZ_K1_W02, MUZ_K1_W05,
MUZ_K1_W12

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zreferować w stopniu podstawowym historię drukarstwa muzycznego
i przedstawić losy wybranych kolekcji muzycznych w Polsce

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U05

U2

Wyszukiwać informacje o drukach i rękopisach muzycznych w internetowych
katalogach bibliotek, bazach danych, bibliotekach cyfrowych i repozytoriach

MUZ_K1_U01

U3

W stopniu podstawowym opisać i skatalogować stary druk i rękopis muzyczny

MUZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Stałego, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych
z opracowywaniem zbiorów muzycznych, z wykorzystaniem zasobów
internetowych

MUZ_K1_K01

K2

Ochrony polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego i roli muzykologów
w tym zakresie

MUZ_K1_K05

K3

Pracy w zespole, podziału obowiązków zmierzających do opracowania źródeł
muzycznych

MUZ_K1_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia wybranych kolekcji muzycznych w Polsce

W1, U1, K2

2.

Zarys drukarstwa muzycznego w XV - XVIII w.

W1, U1, K1, K2

3.

Charakterystyka wybranych katalogów druków muzycznych

W2, W3, U2, K1

4.

Katalogowanie starych druków

W2, W3, U2, U3, K1

5.

Specyﬁka dawnych rękopisów muzycznych i katalogi rękopisów muzycznych

W2, U2, K1

6.

Katalogowanie wybranych rękopisów muzycznych o zróżnicowanej proweniencji

W3, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, obecność na zajęciach

aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności w semestrze); uzyskanie pozytywnej oceny z
prac etapowych

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach

W1
W2

x
x

x

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

K2

x

K3

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Collegium musicum (2) (pod warunkiem
zaliczenia Collegium musicum (1))
Nazwa przedmiotu
Collegium musicum (2) (pod warunkiem zaliczenia Collegium musicum (1))
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Collegium musicum (1)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna znaczenie zapisu muzycznego

MUZ_K1_W03

W2

Student zna podstawową terminologię wykonawczą

MUZ_K1_W03

W3

Student zna techniki kompozytorskie stosowane w muzyce wokalnej

MUZ_K1_W04, MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W08

W4

Student zna wybrane przykłady repertuaru wokalnego XV-XX w.

MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W08,
MUZ_K1_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ uczestniczyć czynnie w śpiewie wielogłosowym

MUZ_K1_U02

U2

Student potraﬁ samodzielnie podnosić swoje kompetencje w zakresie
praktycznego poznawania repertuaru muzycznego

MUZ_K1_U15

U3

Student potraﬁ dokonać podstawowej analizy technik kompozytorskich
na podstawie materiału nutowego

MUZ_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności

Sylabusy

MUZ_K1_K01
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K2

Student jest gotów do pracy zespołowej w celu przygotowania
do wykonania utworu muzycznego

MUZ_K1_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach zajęć przewidziana jest praca nad wybranym repertuarem wokalnym,
prowadząca do lepszego poznania utworów i technik kompozytorskich omawianych
na pozostałych kursach prowadzonych w IMUJ.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie w grupach ustalonego z prowadzącym repertuaru
wokalnego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie ustne

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wykład monograﬁczny: Muzyka XIX-XXI
wieku**
Nazwa przedmiotu
Wykład monograﬁczny: Muzyka XIX-XXI wieku**
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność czytania tekstu nutowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna dzieje muzyki w XIX-XXI wieku.

MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować utwór muzyczny w kontekście technicznym,
stylistycznym i estetycznym, charakteryzującym daną szkołę kompozytorską,
nurt bądź tendencję w muzyce XIX-XXI wieku.

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny postaci i wartości dzieł muzyki XIX XXI wieku.

Sylabusy

MUZ_K1_K01
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia charakteryzują się monograﬁcznym ujęciem problemu badawczego. Treści
programowe dotyczą historii muzyki i kultury muzycznej XIX-XXI wieku i wybrane są
spośród m.in. takich zagadnień jak: Romantyzm w muzyce; Muzyka absolutna
i programowa; Impresjonizm i ekspresjonizm w muzyce; II szkoła wiedeńska i rozwój
dodekafonii; Neoklasycyzm w muzyce francuskiej, niemieckiej i amerykańskiej; Nowe
instrumentarium muzyczne, muzyka i nowe media; Muzyka a totalitaryzm; Estetyczne W1, U1, K1
i polityczne uwarunkowania powojennych kierunków awangardowych w Europie
i Stanach Zjednoczonych; Awangarda lat 60-70.; "Nowa prostota" i minimalizm
w muzyce; Postmodernizm a muzyka; Muzyka współczesna a jazz i gatunki popularne;
Wkład Rosji, Dalekiego Wschodu i ośrodków środkowoeuropejskich w dorobek muzyki
współczesnej; Nowe tendencje w muzyce początku XXI wieku.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
zaliczenie na ocenę przygotowanie i pozytywna ocena pracy pisemnej na wybrany temat
związany z problematyką zajęć.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy

51 / 165

Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Technologia informacyjna w muzykologii
(Proﬁl IT): Współczesne technologie
informacyjne
Nazwa przedmiotu
Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Współczesne technologie informacyjne
Klasyﬁkacja ISCED
0322 Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane
w muzykologii oraz podstawowe internetowe źródła informacji o muzyce.

MUZ_K1_W12

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać analizy gromadzonych danych w systemach
informacyjnych, zastosować zdobytą wiedzę do właściwej oceny jakości informacji
o muzyce oraz jej przydatność do pracy naukowej.

MUZ_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności
związanych z korzystaniem z zasobów informacyjnych Internetu.

MUZ_K1_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych. Współczesna biblioteka muzyczna.
Edukacja informacyjna w muzyce. Komputerowe systemy biblioteczne. Muzyczne
biblioteki cyfrowe. Archiwa i repozytoria "open access". Prawo autorskie a informacja
muzyczna. Ocena jakości serwisów informacyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych
technologii w dziedzinach związanych z muzyką.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu w oparciu o treści przedstawione na
wykładach, literaturę, informacje i źródła elektroniczne dostępne na
stronie kursu na platformie „Pegaz”. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest udział w wykładach. (dopuszczalne 3 nieobecności).

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Collegium musicum (1)
Nazwa przedmiotu
Collegium musicum (1)
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
0

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna znaczenie zapisu muzycznego

MUZ_K1_W03

W2

Student zna nazwy i rozmiary interwałów

MUZ_K1_W04

W3

Student zna podstawową terminologię wykonawczą

MUZ_K1_W03

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeczytać prostą melodię głosem (lub na instrumencie)

MUZ_K1_U02

U2

Student potraﬁ rozpoznawać słuchowo interwały

MUZ_K1_U02

U3

Student potraﬁ uczestniczyć czynnie w śpiewie wielogłosowym

MUZ_K1_U02

U4

Student potraﬁ samodzielnie uczyć się rozumienia zapisu muzycznego

MUZ_K1_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności

MUZ_K1_K01

K2

Student jest gotów do pracy zespołowej w celu przygotowania do wykonania
utworu muzycznego

MUZ_K1_K02

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia praktyczne z zakresu czytania nut głosem i rozpoznawania interwałów

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K1

2.

Praca nad przygotowaniem do wykonania łatwych utworów wielogłosowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opanowanie umiejętności czytania zapisu muzycznego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E):
Wprowadzenie do edytorstwa
Nazwa przedmiotu
Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Wprowadzenie do edytorstwa
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotów z modułu Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja tekstu słownego, Redakcja tekstu nutowego oraz
Warsztaty edytorskie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe zagadnienia z historii książki, obecną strukturę rynku książki w Polsce,
terminy i pojęcia charakterystyczne dla typograﬁi

MUZ_K1_W13

W2

Elementy i porządek książki, polskie normy dotyczące działalności wydawniczej

MUZ_K1_W13

W3

Typy i cechy publikacji (wydawnictwa zwarte, ciągłe, serie wydawnicze, rodzaje prac
naukowych, publikacje nutowe, publikacje elektroniczne, wydania krytyczno-źródłowe)

MUZ_K1_W13

W4

Elementy procedury wydawniczej (przyjęcie tekstu do druku i sporządzenie umowy
autorskiej, projektowanie struktury książki, opracowanie graﬁczne, problematyka
jednolitości typograﬁcznej, opracowanie tekstu: redakcja, adiustacja, skład tekstu
i pierwsza korekta, korekta autorska, sczytywanie i wprowadzanie korekty redakcyjnej,
druga korekta, przygotowanie materiałów uzupełniających tekst zasadniczy, ostatnie
prace, przygotowanie materiałów do drukarni, techniki druku, współpraca z drukarnią,
archiwizacja, Internet).

MUZ_K1_W13

W5

Podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego, w szczególności: przedmiot
i podmiot prawa autorskiego, prawa autorskie osobiste i majątkowe, czas trwania
autorskich praw majątkowych, umowa autorska, wybrane zagadnienia dotyczące
dozwolonego użytku chronionych utworów, wybrane zagadnienia dotyczące praw
pokrewnych

MUZ_K1_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

57 / 165

U1

Opisać elelementy książki, odwołując się do polskich norm wydawniczych

MUZ_K1_U17

U2

W poprawny sposób zaprojektować układ książki

MUZ_K1_U17

U3

W poprawny sposób zaprojektować proces wydania książki

MUZ_K1_U17

U4

W sposób podstawowy ocenić zgodność projektu wydawniczego z prawem autorskim

MUZ_K1_U17

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia z historii książki, obecną strukturę rynku książki w Polsce,
terminy i pojęcia charakterystyczne dla typograﬁi

W1

2.

Elementy i porządek książki, polskie normy dotyczące działalności wydawniczej

W2, U1, U2

3.

Typy i cechy publikacji (wydawnictwa zwarte, ciągłe, serie wydawnicze, rodzaje prac
naukowych, publikacje nutowe, publikacje elektroniczne, wydania krytycznoźródłowe)

W3, U2

4.

Elementy procedury wydawniczej (przyjęcie tekstu do druku i sporządzenie umowy
autorskiej, projektowanie struktury książki, opracowanie graﬁczne, problematyka
jednolitości typograﬁcznej, opracowanie tekstu: redakcja, adiustacja, skład tekstu
i pierwsza korekta, korekta autorska, sczytywanie i wprowadzanie korekty
redakcyjnej, druga korekta, przygotowanie materiałów uzupełniających tekst
zasadniczy, ostatnie prace, przygotowanie materiałów do drukarni, techniki druku,
współpraca z drukarnią, archiwizacja, Internet).

W4, U3

5.

Podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego, w szczególności: przedmiot
i podmiot prawa autorskiego, prawa autorskie osobiste i majątkowe, czas trwania
autorskich praw majątkowych, umowa autorska, wybrane zagadnienia dotyczące
dozwolonego użytku chronionych utworów, wybrane zagadnienia dotyczące praw
pokrewnych

W5, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu ustnego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
55
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

W5

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja
tekstu nutowego
Nazwa przedmiotu
Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja tekstu nutowego
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe zasady typograﬁi i ortograﬁi nutowej

MUZ_K1_W13

W2

Zasady korekty tekstu nutowego

MUZ_K1_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Przeprowadzać korektę tekstu nutowego

Sylabusy

MUZ_K1_U17
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapis nut: główki, laski i belki

W1, W2, U1

2.

Budowa akordów, układ akcydencji w akordach

W1, W2, U1

3.

Zapis znaków dynamicznych i innych instrukcji wykonawczych (dolce, a tempo itp.)

W1, W2, U1

4.

Zapis artykulacji i podobnych oznaczeń wykonawczych, w szczególności: łuki,
arpeggia, palcowanie, arpeggio, smyczkowanie, fermata, glissando, przednutki,
octave signs, ornamenty, ossia, oznaczenia pedału, tremolo, tryle, przeniesienia
oktawowe

W1, W2, U1

5.

Zapis zmian metrum, klucza i tonacji

W1, W2, U1

6.

Zapis kresek taktowych i oznaczeń powtórzeń

W1, W2, U1

7.

Zapis grup metrycznych i pauz

W1, W2, U1

8.

Podpisywanie tekstu słownego i inne zasady dotyczące muzyki wokalnej i wokalnoinstrumentalnej

W1, W2, U1

9.

Zapis muzyki fortepianowej, kameralnej, orkiestrowej

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na więcej niż
zaliczenie na ocenę,
dwóch zajęciach student będzie przeegzaminowany z zakresu zajęć,
praktyczne ćwiczenia z na których był nieobecny. 2. Aktywny udział w dyskusjach podczas
korekty nutowej
zajęć. 3. Poprawne wykonywanie zadań podczas zajęć. 4. Pozytywna
ocena z pisemnego testu zaliczeniowego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

praktyczne ćwiczenia z korekty nutowej

W1

x

x

W2

x

x

U1

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D):
Retoryka dziennikarska
Nazwa przedmiotu
Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Retoryka dziennikarska
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna orientacja w dziedzinie rynku prasowego, radiowego i telewizyjnego w Polsce w XX i XXI wieku.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z problemami współczesnego dziennikarstwa muzycznego na tle reguł retoryki klasycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1. Podstawowe pojęcia retoryki klasycznej oraz właściwe dla niej środki perswazji.
2. Typologię oraz zarys historii gatunków dziennikarskich (prasa, radio, telewizja,
Internet). 3. Podstawowe cechy gatunków dziennikarskich oraz współczesne
tendence do przełamywania konwencji gatunkowych.

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

W praktyce zastosować zasady retoryki klasycznej dotyczące różnych faz
przekazu medialnego.

MUZ_K1_U12, MUZ_K1_U17

U2

Rozróżnia i potraﬁ stosować różne formy manipulacji tekstem w powiązaniu
z regułami etyki.

MUZ_K1_U17

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Twórczego zastosowania elementów retoryki do tworzenia tekstów
publicystyczno-naukowych - w odniesieniu do metod form komunikacji medialnej.

Sylabusy

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K05,
MUZ_K1_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Retoryka klasyczna: deﬁnicja retoryki i jej główne cele, wyjaśnienie podstawowych
pojęć i charakterystyka środków perswazji.

W1

2.

Typologia gatunków dziennikarskich i zarys ich historii. Różnice pomiędzy krytyka
muzyczną a muzykologią.

U1, U2

3.

Gatunki dziennikarskie, informacyjne i publicystyczne oraz pograniczne ich odmiany
i pododmiany (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz wyznaczniki
formalne, cechy stylu. Specyﬁka gatunków radiowych i telewizyjnych oraz tekstów
internetowych na tle gatunków prasowych.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie własnego eseju nt. konkretnego dzieła (grupy dzieł)
muzycznego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

esej

x

U1

x

U2

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Technologia informacyjna w muzykologii
(Proﬁl IT): Podstawowe techniki
opracowania zbiorów muzycznych
Nazwa przedmiotu
Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Podstawowe techniki opracowania zbiorów muzycznych
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe normy opisu bibliograﬁcznego i format komputerowego
opracowania druków muzycznych, dokumentów dźwiękowych

MUZ_K1_W12

W2

podstawowe elementy bibliograﬁcznych baz danych i stron www

MUZ_K1_W12

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć opis katalogowy druku muzycznego i dokumentu dźwiękowego
w oparciu o format MARC21

MUZ_K1_U13

U2

wprowadzać dane wg zdeﬁniowanej struktury bazy danych

MUZ_K1_U01

U3

zaprezentować dane na statycznych stronach WWW

MUZ_K1_U01

U4

wykorzystywać narzędzia e-learningowe i networkingowe w komunikacji
z nauczycielem

MUZ_K1_U01

U5

dokonywać selekcji i oceny jakości informacji oraz wiarygodności źródła
informacji muzycznej

MUZ_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnego organizowania własnej pracy w zakresie opracowania zbiorów
muzycznych oraz gromadzenia i prezentacji danych

Sylabusy

MUZ_K1_K01
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe typy dokumentów muzycznych, normy opisu bibliograﬁcznego i format
komputerowego opracowania zbiorów muzycznych. Tworzenie opisów
bibliograﬁcznych druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych w formacie
MARC21.

W1, U1, U4, U5, K1

2.

Tworzenie rekordów bibliograﬁcznych dokumentów piśmienniczych wg zasad RILM
Abstracts of Music Literature.

W1, U2, U4, U5, K1

3.

Podstawowe elementy struktury bazy danych na podstawie programu MS Access.
Zasady gromadzenia i kontroli jakości wprowadzanych danych.

W2, U2, U4, U5, K1

4.

Elementy stron www. Tworzenie dokumentów html przy użyciu programów
wspomagających. Eksportowanie zawartości baz danych i prezentacja na stronach
www.

W2, U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy
zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest czynny udział w ćwiczeniach
(dopuszczalne 2 nieobecności) oraz wykonywanie na bieżąco zadań na
platformie Pegaz do poszczególnych zajęć. Przygotowanie końcowego
projektu (dwuetapowo): Etap 1 - wprowadzenie danych do zdeﬁniowanej bazy
zgodnie ustalonym tematem w oparciu o źródła on-line; Etap 2 - prezentacja
danych zgromadzonych w bazie w formie statycznej strony www.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Etnomuzykologia (2) (pod warunkiem
zaliczenia Etnomuzykologia (1))
Nazwa przedmiotu
Etnomuzykologia (2) (pod warunkiem zaliczenia Etnomuzykologia (1))
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Etnomuzykologia (1)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z polskim folklorem muzycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne cechy polskiego folkloru muzycznego, zróżnicowanie regionalne [w tym
tańce i instrumenty], rolę muzyki w obrzędowości dorocznej i rodzinnej, folklor
miejski;

MUZ_K1_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrobić analizę pieśni ludowych oraz dokonać prostego podsumowania wyników
analiz w formie pisemnej i ustnej; omówić wybrane zagadnienia na podstawie
podanej literatury; rozróżnia główne rodzaje muzyki ludowej i zróżnicowanie
regionalne, dostrzega związek muzyki z innymi elementami kultury ludowej; widzi
związek z kontekstem.

MUZ_K1_U08, MUZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość konieczności działań na rzecz zachowania ludowych tradycji;
potraﬁ pracować w grupie

Sylabusy

MUZ_K1_K02, MUZ_K1_K05
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Materiały źródłowe do badania polskiego folkloru; obrzędowość - związek muzyki
z obrzędem; cechy polskiego folkloru muzycznego [budowa tekstowo-muzyczna,
rytmika, tonalność - dawne skale]; problematyka regionalizacji, ludowe
instrumentarium muzyczne, polskie tańce ludowe; polski folklor muzyczny dziś
[folkloryzm, folk]; folklor miejski

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prace
analityczne w trakcie semestru;
sprawdzian z analizy audytywnej

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie prac analitycznych w trakcie semestru;
znajomość lektur sprawdzana na bieżąco; zaliczenie
analizy audytywnej; pozytywna ocena uzyskana z
egzaminu pisemnego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Metoda sprawdzenia
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

egzamin pisemny

prace analityczne w trakcie semestru; sprawdzian z analizy
audytywnej

W1

x

x

U1

x

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Dawna kultura muzyczna*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Dawna kultura muzyczna*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w trakcie semestru)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane zagadnienia z kultury muzycznej dawnych wieków
i kontekst kulturowy, społeczny, instytucjonalny i edukacyjny,
w którym funkcjonowała

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W02, MUZ_K1_W07,
MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

scharakteryzować i zinterpretować wybrane aspekty dawnej
kultury muzycznej

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U03, MUZ_K1_U05,
MUZ_K1_U12, MUZ_K1_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy
na temat kultury muzycznej dawnych wieków

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K04, MUZ_K1_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane zagadnienia z następujących: Uwarunkowania dla funkcjonowania dawnej
kultury muzycznej; Rola muzyka i kompozytora w dawnej kulturze muzycznej;
Edukacja muzyczna w dawnych wiekach; Mecenat artystyczny; Rynek muzyczny;
Geograﬁa życia muzycznego (centra i peryferie)

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)
zaliczenie pisemne oraz 2) pozytywna ocena pracy pisemnej na temat dotyczący
problematyki zajęć, uzgodniony z prowadzącym zajęcia

konwersatorium

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia notacji muzycznej
Nazwa przedmiotu
Historia notacji muzycznej
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna główne notacje muzyczne wykorzystywane w kulturze zachodniej
od starożytności do XVIII w.

MUZ_K1_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sporządzić transkrypcję z podstawowych notacji historycznych
(neumatycznej, menzuralnej, tabulaturowej)

MUZ_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszego rozwijania swojej wiedzy o paleograﬁi
i notacjach muzycznych

Sylabusy

MUZ_K1_K01
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Notacja muzyczna starożytnej Grecji

W1, U1, K1

2.

Notacje neumatyczne

W1, U1, K1

3.

Notacja dazjalna i notacje literowe

W1, U1, K1

4.

Notacja modalna

W1, U1, K1

5.

Biała notacja menzuralna

W1, U1, K1

6.

Notacje muzyki instrumentalnej od XVI do XVIII w.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, ocena prac
zaliczeniowych

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w
semestrze), przygotowywanie zadań ćwiczeniowych,
pozytywna ocena egzaminu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

ocena prac zaliczeniowych

W1

x

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii
muzyki*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii muzyki*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wydarzenia muzyczne i ogólnokulturowe o przełomowym znaczeniu dla
kultury muzycznej

MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zrelacjonować i zinterpretować kluczowe wydarzenia muzyczne
i ogólnokulturowe dla wybranego zjawiska

MUZ_K1_U03, MUZ_K1_U08,
MUZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podejmowania rzetelnej dyskusji na temat przełomowych zjawisk
w historii muzyki i pogłębiania swej wiedzy w tym zakresie

Sylabusy

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K02
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontekst historyczny, przyczyny i chronologia głównych zdarzeń

W1, U1, K1

2.

Nowe idee i sposoby ich realizacji

W1, U1, K1

3.

Główni bohaterowie zachodzących zmian

W1, U1, K1

4.

Wpływ zmian na dalszy rozwój kultury muzycznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
esej lub prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na więcej niż
dwóch zajęciach student będzie przepytany z zakresu zajęć, na
których był nieobecny. 2. Aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć.
3. Pozytywna ocena z pisemnego testu zaliczeniowego. 4.
Przygotowanie eseju lub prezentacji

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

78 / 165

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

esej lub prezentacja

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Warsztaty
edytorskie
Nazwa przedmiotu
Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Warsztaty edytorskie
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Równoczesne uczestnictwo w zajęciach z modułu Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja tekstu słownego, Redakcja tekstu
nutowego oraz Wprowadzenie do edytorstwa. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Strukturę organizacyjną, historię, dorobek i proﬁl wydawnictwa, podstawowe
zasady prowadzenia administracji wydawnictwa, w tym korespondencji,
wysyłki zamówionych publikacji, zasad obsługi magazynu publikacji
wydawnictwa

MUZ_K1_W13

W2

Zasady korekty tekstu słownego i nut

MUZ_K1_W13

W3

Konstrukcję informatyczną strony internetowej wydawnictwa

MUZ_K1_W12

W4

Podstawowe zasady tworzenia publikacji elektronicznych

MUZ_K1_W12, MUZ_K1_W13

W5

Program komputerowy do składu i edycji nut

MUZ_K1_W12, MUZ_K1_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dokonać korekty tekstu słownego i nut

MUZ_K1_U17

U2

Monitorować i w podstawowym stopniu korygować stronę internetową
wydawnictwa

MUZ_K1_U13, MUZ_K1_U17

U3

Zaplanować utworzenie publikacji elektronicznej

MUZ_K1_U17

U4

Złożyć tekst nutowy przy użyciu programu komputerowego do składu i edycji
nut

MUZ_K1_U17

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Systematycznego wykonywania zadań edytorskich w ramach zespołu osób
odpowidzialnych za poszczególne elementy procedury wydawniczej

MUZ_K1_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura organizacyjna, historia, dorobek i proﬁl wydawnictwa, zasady prowadzenia
administracji, w tym korespondencji, zasad obsługi wysyłki zamówionych publikacji

W1

2.

Korekty tekstu słownego i nut, obejmujące różne etapy procedury wydawniczej

W2, U1, K1

3.

Konstrukcja informatyczna strony internetowej wydawnictwa

W3, U2

4.

Ćwiczenia w zakresie tworzenia publikacji elektronicznych

W4, U3

5.

Nauka komputerowego edytora do skłądu i edycji nut i ćwiczenia w zakresie składu
tektu nutowego

W5, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
projekt, praktyczne
ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na więcej niż
dwóch zajęciach student będzie miał za zadanie wykonać czynności,
które były przedmiotem zajęć, na których był nieobecny. 2. Aktywny
udział w dyskusjach podczas zajęć. 3. Poprawne wykonywanie zadań
podczas zajęć.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
ćwiczenia

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę projekt praktyczne ćwiczenia

W1

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

W5

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

K1

x

Sylabusy

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Akustyka muzyczna
Nazwa przedmiotu
Akustyka muzyczna
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zasad muzyki

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresów: podstawowe wiadomości o falach dźwiękowych
i dźwięku oraz podstawowe wiadomości o narządzie słuchu człowieka.

C2

Dostarczenie studentom podstawowej terminologii z zakresu akustyki muzycznej oraz produkcji nagrań
w warunkach studyjnych oraz koncertowych.

C3

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu instrumentoznawstwa i instrumentacji, które
odnoszą się do praw akustycznych.

C4

Zapoznanie studentów z problematyką temperacji systemu dźwiękowego oraz wpływem wybranych zagadnień
z zakresu akustyki na aspekty teoretyczne pokrewne temperacji w muzyce.

C5

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii muzyki, które odnoszą się w mniejszym lub
większym stopniu do zagadnień akustycznych.

C6

Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą akustyki w kontekście teorii muzyki (zasad muzyki, harmoniki
systemu dur-moll itp.)

C7

Zapoznanie studentów z historią i budową instrumentów elektronicznych.

C8

Zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z produkcją nagrań fonograﬁcznych w kontekście
problematyki mającej związki z akustyką.

C9

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu technologii cyfrowej w kontekście akustyki oraz
produkcji fonograﬁcznych

C10

Zaprezentowanie studentom brzmienia różnych rodzajów dźwięku oraz innych wybranych zjawisk akustycznych,
a także sposobu działania procesorów efektowych w programie do edycji dźwięku.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe prawa akustyki istotne z punktu widzenia tworzenia,
wykonywania i odbioru muzyki (powstawanie i rodzaj fal dźwiękowych, rodzaje
i cechy dźwięków oraz inne zagadnienia z tym związane).

MUZ_K1_W10

W2

Student rozumie problematykę związaną z subiektywnymi wrażeniami słuchowymi
człowieka oraz wybranymi zagadnieniami psychoakustycznymi.

MUZ_K1_W04,
MUZ_K1_W10

W3

Student zna podstawą wiedzę o budowie narządu słuchu.

MUZ_K1_W10

W4

Student rozumie problematykę związaną z temperacją systemu dźwiękowego

MUZ_K1_W07,
MUZ_K1_W10

W5

Student rozumie powiązanie wybranych praw akustycznych z praktycznymi
aspektami związanymi z tworzeniem, wykonywaniem i odbiorem dzieła
muzycznego, a także z zasadami muzyki i praktyką wykonawczą.

MUZ_K1_W07,
MUZ_K1_W10

W6

Student wie o wpływie przemian świadomości naukowej społeczeństw w kolejnych
okresach historycznych na twórczość muzyczną w poszczególnych epokach:
od średniowiecza po czasy współczesne i rozumie problematykę z tym związaną.

MUZ_K1_W07,
MUZ_K1_W10

W7

Student wie o wpływie wybranych praw ﬁzycznych na budowę i brzmienie
instrumentów.

MUZ_K1_W04,
MUZ_K1_W10

W8

Student zna instrumenty elektroniczne i dostrzega związki pomiędzy akustyką
a wybranymi aspektami związanymi z brzmieniem, wyglądem i obsługą tych
instrumentów.

MUZ_K1_W04,
MUZ_K1_W07,
MUZ_K1_W10

W9

Student zna i rozumie podstawowe problemy związane z produkcją nagrań
muzycznych oraz dostrzega wpływ działań z zakresu edycji nagrań na ostateczny
kształt estetyczny nagrania fonograﬁcznego.

MUZ_K1_W07,
MUZ_K1_W10,
MUZ_K1_W12

W10

Student zna problematykę dotyczącą przestrzeni akustycznej muzyki w rozmaitych
kontekstach (twórczych, wykonawczych, nagraniowych).

MUZ_K1_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystywać terminologię z zakresu akustyki w swoich
wypowiedziach dotyczących oceny dzieła muzycznego lub jego wykonania.

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U05

U2

Student potraﬁ rozróżnić rodzaje dźwięku (ton, wieloton, szum, impuls)
w zaprezentowanym przykładzie dźwiękowym.

MUZ_K1_U02,
MUZ_K1_U05, MUZ_K1_U14

U3

Student potraﬁ zaprezentować i omówić relację pomiędzy początkowymi tonami
składowymi szeregu alikwotów.

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U05

U4

Potraﬁ rozpoznać i określić wady lub zalety nagrań fonograﬁcznych wskazując ich
źródło w problematyce związanej z akustyką lub produkcją nagrania.

MUZ_K1_U02

U5

Potraﬁ rozpoznać i określić wady lub zalety konkretnych dzieł muzycznych
wskazując ich źródło w problematyce związanej z akustyką.

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U17

U6

Potraﬁ rozpoznać i określić wady lub zalety konkretnych wnętrz w kontekście
wykonawstwa muzycznego poprzez wskazanie ich źródeł w problematyce związanej
z akustyką wnętrz.

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U17

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do obiektywnej jak również subiektywnej oceny dzieła
muzycznego, jego wykonania lub też jego nagrania fonograﬁcznego w odniesieniu
do poznanych zagadnień z zakresu akustyki.

Sylabusy

MUZ_K1_K02, MUZ_K1_K03
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K2

Student jest zdolny do wykorzystania fachowej terminologii z zakresu akustyki
i produkcji nagrań dźwiękowych w różnych kontekstach.

MUZ_K1_K02

K3

Student jest gotów do podejmowania decyzji artystycznych, organizacyjnych lub
naukowych w celu poprawy jakości wykonywania i utrwalania muzyki na nośnikach
danych.

MUZ_K1_K02,
MUZ_K1_K03, MUZ_K1_K04

K4

Jest przygotowany do przekazywania wiedzy z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych w sposób w pełni uświadomiony i podparty rzetelną wiedzą z zakresu
podstaw akustycznych istotnych dla muzyki.

MUZ_K1_K01,
MUZ_K1_K02, MUZ_K1_K04

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Drgania ciał sprężystych i fale dźwiękowe. Powstawanie dźwięku.

W1, W10, U1, K2, K4

2.

Czechy i rodzaje dźwięku. Spektrum dźwięku i zagadnienia pokrewne.

W1, W10, U1, U2, U3, K2,
K4

3.

Szereg alikwotów w kontekście podstawowych zasad i praw systemu dur-moll.

U2, U3, K2, K4

4.

Zjawiska towarzyszące falom dźwiękowym

W1, U1, K2

5.

Słuch i narząd słuchu. Obszar słyszalności u człowieka. Subiektywne cechy dźwięku.

W1, W2, W3, U1, K1, K4

6.

Strój muzyczny oraz systemy dźwiękowe w kontekście historycznym.

W4, U1, K4

7.

Instrumentoznawstwo i budowa współczesnych instrumentów muzycznych, a także
podstawy instrumentacji w kontekście podstawowych praw akustycznych.

W5, W7, U5, K1, K2, K3,
K4

8.

Wybrane zagadnienia z zakresu historii muzyki w kontekście praw akustycznych oraz
historycznych przemian świadomości człowieka o naturalnych prawach akustycznych.

W5, W6, U5, K2, K3, K4

9.

Wybrane zagadnienia z zakresu akustyki wnętrz.

W10, W2, W9, U4, U6,
K2, K3

10.

Podstawowe urządzenia w pracy w studio dźwiękowym.

W9, U4, K1, K2, K3

11.

Procesory efektowe stosowane w pracy studyjnej w kontekście praw akustyki, zasad
muzyki oraz wiedzy o tradycyjnych elementach dzieła muzycznego.

W9, U4, K1, K3

12.

Instrumenty elektroniczne.

W8, U5, K1, K2

13.

Spektralizm oraz inne techniki style i techniki kompozytorskie w muzyce XX wieku
w kontekście problematyki spektrum dźwiękowego.

W5, W6, U1, U2, U3, U5,
K1, K2, K4

14.

Cechy i rodzaje dźwięku w kontekście narodzin muzyki elektronicznej w XX wieku.

W1, W5, W6, W9, U1, U2,
U4, U5, K1, K2

15.

Podstawy technologii cyfrowej. Formaty plików dźwiękowych.

W9, U1, U5, K1, K2, K3

16.

Podstawowa wiedza o mikrofonach i głośnikach. Podstawowe techniki nagrywania
dźwięku.

W9, U4, U5, U6, K1, K2,
K3

17.

Subiektywne wrażenia słuchowe w kontekście produkcji nagrania utworu
muzycznego.

W2, W3, W5, W7, W9,
U1, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, praca
pisemna na temat związany z
problematyką zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Obecności (możliwe
dwie nieobecności). Napisanie pracy tekstowej na temat
związany z problematyką omawianą na zajęciach. Test
zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

praca pisemna na temat związany z problematyką zajęć

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

W5

x

x

W6

x

x

W7

x

x

W8

x

x

W9

x

x

W10

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

x

U6

x

x

K1

x

x

K2

x

x

K3

x

x

K4

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Muzyka a społeczeństwo*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Muzyka a społeczeństwo*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa orientacja w zagadnieniach dotyczących wiedzy o społeczeństwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie zjawiska kultury muzycznej w powiązaniu ze specyﬁką
danej formacji lub grupy społecznej.

MUZ_K1_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować zjawiska kultury muzycznej w kontekście wiedzy
o społeczeństwie.

MUZ_K1_U12, MUZ_K1_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie wagę wiedzy socjologicznej w jej zastosowaniu do reﬂeksji
o kulturze muzycznej.

Sylabusy

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K04
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują szeroki blok zagadnień wybranych spośród takich jak (w
zależności od osoby prowadzącego zajęcia): Proces instytucjonalizacji życia
muzycznego od XVIII do XX wieku, Opera jako zwierciadło życia społecznego;
Specyﬁka muzycznego rynku wydawniczego od XVI wieków do naszych czasów;
Rozwój specjalistycznego szkolnictwa muzycznego w Europie; Powszechne
szkolnictwo muzyczne w Europie w XIX i XX wieku; Nacjonalizm a muzyka;
Totalitaryzm a muzyka; Globalizm a muzyka; Mecenat w świecie muzyki; Publiczność
muzyczna; Muzyka w niszach kulturowych;Muzyka i płeć (gender studies); Muzyka
i media (1): prasa, radio, telewizja; Muzyka i media (2): muzyka w internecie; Problem
autora (dzieło autorskie i jego twórca, zjawisko cyganerii, twórczość zbiorowa,
przemiany koncepcji autorstwa u schyłku XX wieku).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
zaliczenie na ocenę przygotowanie i pozytywna ocena pracy pisemnej na wybrany temat
dotyczący zajęć.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

45

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia muzyki Romantyzmu
Nazwa przedmiotu
Historia muzyki Romantyzmu
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30, laboratoria: 30

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa; znajomość zagadnień z historii muzyki od średniowiecza do klasycyzmu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne kierunki rozwoju muzyki epoki Romantyzmu, twórczość wybitnych
kompozytorów i specyﬁka stylistyczna ich dzieł

MUZ_K1_W08

W2

historia instytucji kultury muzycznej: koncerty, szkolnictwo, prasa

MUZ_K1_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analiza wybranych dzieł muzycznych z epoki Romantyzmu

MUZ_K1_U02

U2

rozpoznawanie audytywne utworów z kanonu arcydzieł Romantyzmu

MUZ_K1_U14

U3

znajomość literatury przedmiotu, przygotowanie pracy pisemnej i wystąpienia
ustnego

MUZ_K1_U03, MUZ_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłe pogłębianie wiedzy i podnoszenie umiejętności zawodowych

MUZ_K1_K01

K2

umiejętność pracy zespołowej, podziału obowiązków i systematycznej pracy

MUZ_K1_K02

K3

przestrzeganie zasad uczciwości i rzetelności naukowej

MUZ_K1_K07

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia muzyki epoki Romantyzmu (1800-1900): panorama zjawisk. Konteksty
estetyczne, kulturowe i społeczne

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

Historia gatunków muzycznych: symfonia, koncert, muzyka fortepianowa, muzyka
kameralna, liryka wokalna

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3.

Historia gatunków muzycznych: opera i dramat

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

obecność na wykładach jest obowiązkowa, warunkiem przystąpienia
do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i laboratorium,
egzamin ma formę pisemną, należy odpowiedzieć na trzy pytania
otwarte dotyczące: 1) treści wykładowych, 2) ćwiczeń
przedmiotowych, 3) ćwiczeń laboratoryjnych

ćwiczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

sprawdzian pisemny, prezentacja, test odsłuchowy

laboratoria

zaliczenie pisemne,
prezentacja

aktywność na zajęciach (przygotowywanie prac zadanych przez
prowadzącego zajęcia)

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny zaliczenie pisemne prezentacja

W1

x

x

x

W2

x

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

x

K1

x

x

x

K2

x

x

x

K3

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia muzyki Renesansu
Nazwa przedmiotu
Historia muzyki Renesansu
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30, laboratoria: 30

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii muzyki średniowiecza

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia w języku polskim i angielskim związane z polifonią
renesansu

MUZ_K1_W03, MUZ_K1_W14

W2

podstawowe gatunki i techniki polifonii renesansu w Europie oraz twórczość
najwybitniejszych ówczesnych kompozytorów europejskich i polskich
w szerszym kontekście kulturowym

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W08

W3

główne tendencje przemian twórczości muzycznej XV-XVI w.

MUZ_K1_W06, MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

kojarzyć typowe dla epoki nurty i zjawiska muzyczne z określonymi
ośrodkami i twórcami

MUZ_K1_U03, MUZ_K1_U05

U2

wyjaśnić podstawowe pojęcia muzyczne (w języku polskim i angielskim)
związane twórczością renesansu

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U08,
MUZ_K1_U16

U3

klasyﬁkować twórczość danego nurtu muzycznego i wybranych
kompozytorów

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U03

U4

dostrzegać tendencje ogólne i odróżniać je od zjawisk indywidualnych

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U03

U5

zilustrować najważniejsze gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie
MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U03
epoki odpowiednio dobranymi przykładami kompozycji

Sylabusy
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U6

analizować utwory należące do głównych gatunków i form oraz wyciągać
wnioski z analizy wybranych utworów i skojarzyć je z wiedzą ogólną
na temat muzyki badanej epoki

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U03

U7

rozpoznać audytywnie kompozycję z danego zestawu utworów.

MUZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
pogłębiania i przekazywania swojej wiedzy oraz doskonalenia nabytych
umiejętności

K1

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K04

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie renesansu (w muzyce powszechnej i polskiej) w historiograﬁi muzycznej;
periodyzacja epoki; główne ośrodki muzyczne; techniki kompozytorskie i faktury.

W1, W3, U1, U2

2.

Gatunki polifonii wokalnej (w muzyce powszechnej i polskiej): motet

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1

3.

Gatunki polifonii wokalnej (w muzyce powszechnej i polskiej): msza

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1

4.

Gatunki polifonii wokalnej (w muzyce powszechnej i polskiej): pieśń / chanson,
madrygał

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1

5.

Muzyka instrumentalna w epoce renesansu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy
zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze);
pozytywna ocena uzyskana z egzaminu (dopuszczenie do egzaminu
następuje po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń i laboratoriów)

ćwiczenia

zaliczenie

1) czynny udział (dopuszczalne dwie nieobecności); 2) przygotowanie analiz
utworów; 3) uzyskanie pozytywnej średniej oceny z kolokwiów oraz 4)
zaliczenie pisemnego testu odsłuchowego (możliwość poprawy jeden raz).

laboratoria

zaliczenie

1) czynny udział (dopuszczalne dwie nieobecności); 2) przygotowanie analiz
utworów zadanych przez prowadzącego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

Sylabusy
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laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

75

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

x

U6

x

U7

x

K1

Sylabusy

x

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium licencjackie: muzyka
nowsza***
Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie: muzyka nowsza***
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Obligatoryjność
fakultatywny

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Formy prowadzenia zajęć
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

konwersatorium

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

konwersatorium

30

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
18.00

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe metody badań muzykologicznych w zakresie analizy
i interpretacji dzieł muzycznych XVIII-XXI wieku

MUZ_K1_W06

W2

Student zna terminologię muzykologiczną

MUZ_K1_W03

W3

Student zna literaturę muzykologiczną adekwatną do tematu pracy

MUZ_K1_W02

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zebrać bibliograﬁę i krytycznie scharakteryzować stan badań
odpowiadający wybranemu problemowi badawczemu

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U03

U2

Student potraﬁ sformułować problemy badawcze w odniesieniu do dziedziny
podjętych badań

MUZ_K1_U03

Sylabusy
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U3

Student potraﬁ stworzyć tekst naukowy spełniający wymagania stawiane pracom
licencjackim

MUZ_K1_U04

U4

Student potraﬁ samodzielnie planować swoją pracę i jest świadomy konieczności
ciągłego uczenia się

MUZ_K1_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i jest świadomy
konieczności jej rozwijania, a także - w drodze dyskusji - jest gotów ocenić postępy MUZ_K1_K01
pracy innych uczestników seminarium

K2

Student jest gotów do rzetelnego i odpowiedzialnego przekazywania wyników
badań muzykologicznych

MUZ_K1_K04, MUZ_K1_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy
licencjackiej na temat wybranego zagadnienia w zakresie dziejów muzyki od połowy
XVIII do XXI wieku i pomoc w procesie jej powstawania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Czynne uczestnictwo w zajęciach i wykonanie zadań przygotowujących do
napisania pracy, zleconych przez prowadzącego.

konwersatorium

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w zajęciach, a także
napisanie i przedłożenie pracy licencjackiej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie pracy dyplomowej

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
320

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja
tekstu słownego
Nazwa przedmiotu
Edytorstwo muzyczne (Proﬁl E): Redakcja tekstu słownego
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady edycji tekstu słownego

MUZ_K1_W13

W2

zasady korekty tekstu słownego

MUZ_K1_W13

W3

zasady przygotowania materiałów do druku, rozróżnia podstawowe współczesne
techniki druku

MUZ_K1_W13

W4

zasady tworzenia i umieszczania w tekście podstawowych elementów książki:
przypisów, bibliograﬁi, cytatów, tabel, wykresów, schematów, przykładów
nutowych, spisu treści, wykazu skrótów, indeksów

MUZ_K1_W13

W5

podstawowe zasady typograﬁi, redakcji technicznej i zasad poprawnego składu
tekstu

MUZ_K1_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzać korektę tekstu słownego

MUZ_K1_U17

U2

sporządzić w poprawny sposób podstawowe elementy książki: przypisów,
bibliograﬁi, cytatów, tabel, wykresów, schematów, przykładów nutowych, spisu
treści, wykazu skrótów, indeksów i umieścić je we włsciwym miejscu w książce

MUZ_K1_U17

Sylabusy

101 / 165

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praca nad poszczególnymi elementami książki: przypisy, bibliograﬁa, cytaty, tabele,
wykresy, schematy, przykłady nutowe, spis treści, wykazy skrótów, indeksy.

W1, W4, W5, U2

2.

Stosowanie znaków korektorskich w praktyce (znaki korektorskie i ćwiczenia w ich
stosowaniu)

W2, U1, U2

3.

Przygotowanie materiałów do druku, techniki druku

W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, praktyczne
ćwiczenia z korekty i redakcji
technicznej tekstu, sporządzania
notek bibliograﬁcznych i innych
elementów książki

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na
więcej niż dwóch zajęciach student będzie
przeegzaminowany z zakresu zajęć, na których był
nieobecny. 2. Aktywny udział w dyskusjach podczas
zajęć. 3. Poprawne wykonywanie zadań podczas zajęć. 4.
Pozytywna ocena z pisemnego testu zaliczeniowego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1
W2

x
x

W3
W4

praktyczne ćwiczenia z korekty i redakcji technicznej tekstu,
sporządzania notek bibliograﬁcznych i innych elementów książki

x
x

x

W5

x
x

U1

x

x

U2

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Podstawy analizy muzycznej (Zasady
muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1)
(Przedmiot wyrównawczy dla studentów
bez przygotowania muzycznego.
Zaliczenie jest warunkiem wpisu na kurs
Podstawy analizy muzycznej (Harmonia
2))
Nazwa przedmiotu
Podstawy analizy muzycznej (Zasady muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1) (Przedmiot wyrównawczy dla studentów
bez przygotowania muzycznego. Zaliczenie jest warunkiem wpisu na kurs Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2))
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 180

Liczba punktów ECTS
0

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie semestru)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zasadami muzyki. Jest on skierowany przede
wszystkim do osób bez instytucjonalnego przygotowania muzycznego.

C2

Kurs poświęcony jest opisowi i analizie najważniejszych form muzyki instrumentalnej od XVI do XIX w.; zapoznaje
z terminologią i narzędziami niezbędnymi do analizy prostych przykładów poszczególnych form.

C3

W zakresie zagadnień harmonicznych celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami tworzenia czterogłosu
tonalnego. Poprzez rozwiązywanie zadań słuchacze zyskują wiedzę na temat zgodnych z zasadami harmonii
funkcjnej sposobów łączenia akordów oraz możliwych ich następstw. Kurs uczy również podstaw analizy
harmonicznej kompozycji tonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Sylabusy

Kierunkowe efekty
uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

• terminologię muzykologiczną w języku polskim, • zasady notacji muzycznej (pisma
nutowego), • nazwy i rozmiary interwałów, • rodzaje gam, • działanie krzyżyka,
bemola, kasownika, • rodzaje akordów, • rodzaje metrum, • wartości rytmiczne, •
pojęcia słabej i mocnej części taktu, • podstawową terminologię wykonawczą, •
rodzaje instrumentów muzycznych, • nazwy instrumentów stosowane w zapisie
partyturowym, • terminologię muzykologiczną w języku polskim, • typy form
muzycznych.

MUZ_K1_W03,
MUZ_K1_W04,
MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• ustnie i pisemnie zaprezentować wyniki analiz wytworów kultury muzycznej
prezentowane w literaturze muzykologicznej, • analizować, w oparciu o odpowiednie
podstawowe metody analityczne, poszczególne wytwory kultury muzycznej, •
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu harmonii.

MUZ_K1_U02,
MUZ_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania ograniczonego zakresu swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności
i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

MUZ_K1_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W zakresie podstawowych zasad muzyki student poznaje szczegółowo takie
zagadnienia jak: • pismo nutowe, • rodzaje i rozmiar interwałów, • wartości rytmiczne
nut i pauz muzycznych, • rodzaje metrum, • prawidłowy zapis rytmiczny, • budowa
gam, • budowa akordów, • podstawowe funkcje harmoniczne, • oznaczenia
agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne, • podstawy instrumentoznawstwa.

W1

2.

Blok przedmiotowy stanowi wprowadzenie do terminologii i narzędzi niezbędnych
do analizy prostych przykładów poszczególnych form. Obejmuje m.in. następujące
zagadnienia: 1. Pojęcie formy muzycznej. 2. Systematyka form muzycznych. 3.
Budowa okresowa: pojęcia i ich deﬁnicje. 4. Struktura i analiza podstawowych
schematów formalnych: allegro sonatowe, rondo, wariacje i technika wariacyjna,
kanoniczne formy polifoniczne. 5. Podstawowe zagadnienia harmoniczne: układ 4głosowy skupiony i rozległy, trójdźwięki w stosunku kwinty i sekundy - sposoby ich
łączenia, przewroty akordów, D7 i D9 w czterogłosie, dominanta wtrącona, akordy
pozostałych stopni - w czterogłosie oraz zasady ich łączenia z innymi akordami
w czterogłosie. 6. Najprostsze rozszerzenia harmoniczne w systemie tonalnym:
dźwięki obce, modulacje. 7. Analiza harmoniczna nieskomplikowanych kompozycji
tonalnych.

W1, U1

3.

Student potraﬁ; • pisać interwały w kluczu basowym i wiolinowym i określić ich
wielkość wyrażoną w półtonach, • zbudować dowolną gamę durową i molową, •
napisać triadę dowolnej tonacji, • napisać proste rytmy w różnym metrum, •
rozróżniać słuchowo metrum granych melodii oraz tryb akordów. Absolwent kursu
również: • zdaje sobie sprawę, że do rozpoczęcia studiów muzykologicznych
potrzebna jest znajomość zasad muzyki, • rozwija w sobie ciekawość i chęć poznania
nieznanych dotąd problemów i zagadnień, • ma świadomość istotnej roli muzyki
w życiu społecznym i w rozwoju człowieka.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, rozwiązywanie zadań harmonicznych wraz z ich oceną audytywną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

egzamin pisemny, test zaliczeniowy

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

180

przygotowanie do ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

rozwiązywanie zadań

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
540

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
180

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

zaliczenie ustne

W1

x

x

U1

x

x

K1

Sylabusy

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Praktyka wykonawcza (liturgika,
basso continuo, czytanie partytur,
instrumentologia, akustyka)*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Praktyka wykonawcza (liturgika, basso continuo, czytanie partytur, instrumentologia, akustyka)*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

deﬁnicję i założenia HIP (historically informed performance)

MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W14

W2

wpływ estetyki muzyki różnych epok na kanony wykonawcze i konwencje
notacyjne

MUZ_K1_W04, MUZ_K1_W05,
MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W10

W3

związki praktyki kompozytorskiej i wykonawczej z warunkami
akustycznymi; powiązania muzykę z liturgią

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać style wykonawcze w wyniku analizy audytywnej i wiązać je
z uwarunkowaniami akustycznymi

MUZ_K1_U14

U2

rozpoznawać i odczytywać wybrane typy notacji muzycznej

MUZ_K1_U02

U3

nazywać i charakteryzować wybrane instrumenty muzyczne i określać ich
udział w praktyce kompozytorskiej i wykonawczej

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U03

U4

wskazać związki muzyki z liturgią

MUZ_K1_U05, MUZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

pogłębiania swojej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej praktyki
wykonawczej

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K02

K2

dyskusji na tematy związane z przedmiotem zajęć.

MUZ_K1_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane zagadnienia z następujących: 1. Funkcjonowanie pojęć: praktyka
wykonawcza, historyzm, ahistoryzm, autentyzm, anachronizm, muzyka dawna,
wykonawstwo historyczne, stylowe 2. Podstawowe problemy wykonawcze epok
minionych (artykulacja, rytmika, obsada, strój, ornamentyka, miejsce improwizacji)
w wybranych ujęciach syntetyczno-monograﬁcznych 3. Szczegółowe koncepcje
interpretacyjne dotyczące kwestii obsadowych, ornamentyki, improwizacji,
transpozycji i notacji. 4. Charakterystyka, historia, zastosowanie wybranych
instrumentów muzycznych 5. Sposoby notowania i realizacji basso continuo w świetle
wypowiedzi teoretycznych 6. Typy partytur muzycznych, ich charakterystyka
i sposoby ich odczytywania 7. Powiązanie twórczości kompozytorskiej i wykonawczej
z warunkami akustycznymi 8. Miejsce muzyki w liturgii

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności), pozytywna
ocena zadań wskazanych przez prowadzącego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia ﬁlozoﬁi starożytnej i
średniowiecznej
Nazwa przedmiotu
Historia ﬁlozoﬁi starożytnej i średniowiecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0223 Filozoﬁa i etyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę przedmiotu, terminologię i metody ﬁlozoﬁi na tle innych nauk

MUZ_K1_W11

W2

początki ﬁlozoﬁi, jej historyczne uwarunkowania, źródłowe pytana i pierwsze próby
na nie odpowiedzi w myśli presokratejskiej

MUZ_K1_W11

W3

pluralizm i wielonurtową ewolucję ﬁlozoﬁi greckiej

MUZ_K1_W11

W4

podstawowe spory w ﬁlozoﬁi starożytnej - ich przedmiot i stanowiska głównych
uczestników

MUZ_K1_W11

W5

główne problemy metaﬁzyczne, antropologiczne i aksjologiczne formułowane
i dyskutowane w starożytności i średniowieczu

MUZ_K1_W11

W6

znaczenie spotkania ﬁlozoﬁi greckiej z chrześcijaństwem i różne typy recepcji
starożytnej tradycji ﬁlozoﬁcznej w myśli wczesnochrześcijańskiej

MUZ_K1_W11

W7

specyﬁkę ﬁlozoﬁcznego dyskursu w średniowieczu oraz różne typy formułowanej w tej
epoce argumentacji na rzecz istnienia Boga

MUZ_K1_W11

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i właściwie sytuować najważniejsze postaci i problemy w dziejach ﬁlozoﬁi
starożytnej i średniowiecznej

MUZ_K1_U11

U2

poprawnie rozumieć podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi w tych epokach

MUZ_K1_U11

Sylabusy
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U3

porównywać, interpretować i oceniać poszczególne stanowiska ﬁlozoﬁczne

MUZ_K1_U11

U4

rozpoznawać przedmioty ﬁlozoﬁcznych kontrowersji w tych epokach i formułować
własne wobec nich stanowiska

MUZ_K1_U11

U5

rozpoznawać i rozumieć podobieństwa i różnice między ﬁlozoﬁą starożytna
i średniowieczną

MUZ_K1_U11

U6

formułować samodzielne wypowiedzi na temat relacji między ﬁlozoﬁą klasyczną
a współczesnością

MUZ_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

bycia krytycznym i samokrytycznym, tj. świadomym ograniczonego zakresu swojej
wiedzy oraz posiadanych umiejętności, i rozumienia potrzeby uczenia się przez całe
życie

MUZ_K1_K01

K2

bycia tolerancyjnym wobec innych poglądów, otwarcia się na nowe idee
i interpretacje, zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów, a zarazem
zdolnym do racjonalnej obrony własnych przekonań

MUZ_K1_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowy kurs historii ﬁlozoﬁi starożytnej i średniowiecznej, dostarczający
elementarnych informacji rzeczowych, prezentujący i wyjaśniający ośrodkowe
problemy i kluczowe pojęcia myśli starożytnej i średniowiecznej, przygotowujący
do rozumienia ﬁlozoﬁcznych fundamentów europejskiej kultury i nauki, a zarazem
stanowiący zaproszenie do własnej samodzielnej reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej. Kurs obejmuje
chronologiczny i problemowy przegląd koncepcji i stanowisk w dziejach ﬁlozoﬁi od myśli presokratejskiej przez klasyków ﬁlozoﬁi greckiej (Sokrates, Platon,
Arystoteles) i szkoły późnostarożytne, do inspirowanej chrześcijaństwem myśli
średniowiecznej (wczesna apologetyka, patrystyka, scholastyka). Dominantą kursu
jest badanie problemu początków i specyﬁki ﬁlozoﬁcznego myślenia, a także
głównych kontrowersji ﬁlozoﬁcznych (zwłaszcza antropologicznych i etycznych)
w złotym wieku ﬁlozoﬁi greckiej, oraz fenomenu spotkania ﬁlozoﬁi greckiej
z chrześcijaństwem.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w zajęciach, merytoryczna wiedza z wykładanego
przedmiotu, rozumienie i samodzielna interpretacja wykładanych
zagadnień

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

W5

x

W6

x

W7

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

U6

x

K1

x

K2

x

Sylabusy

112 / 165

Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wykład monograﬁczny: Recepcja muzyki**
Nazwa przedmiotu
Wykład monograﬁczny: Recepcja muzyki**
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna orientacja w dziejach kultury muzycznej XIII-XXI wieku.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z dziejami recepcji muzyki, jej różnorodnymi przejawami jako współczynnikiem historii
kultury muzycznej XII-XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne zjawiska w dziejach recepcji muzyki jako współczynnika kultury
muzycznej w wybranych okresach.

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

scharakteryzować główne zjawiska w dziejach recepcji muzyki jako
współczynnika kultury muzycznej w wybranych okresach.

MUZ_K1_U03, MUZ_K1_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przekazania wiedzy na temat głównych zjawisk w dziejach recepcji
muzyki jako współczynnika kultury muzycznej w wybranych okresach.

Sylabusy

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K05,
MUZ_K1_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane zagadnienia dotyczące recepcji muzyki (w zależności od osoby
prowadzącego zajęcia) spośród m.in. następujących: 1. Stan badań i źródła do badań;
2. Uwarunkowania polityczno-społeczne recepcji muzyki; 3. Instytucjonalne,
społeczne i osobowe uwarunkowania recepcji muzyki. 4. Charakterystyka dwóch
postaci recepcji - wykonawczej i analityczno-twórczej. Recepcja aktywna i pasywna.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność obowiązkowa na wykładzie. Możliwe dwie nieobecności, jedna
zaliczenie na ocenę usprawiedliwiona; pozytywne zaliczenie sprawdzianu na zakończenie
zajęć.

wykład

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia muzyki Średniowiecza
Nazwa przedmiotu
Historia muzyki Średniowiecza
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30, laboratoria: 30

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy udział w zajęciach (na każdym z elementów modułu dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione
w semestrze)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia związane z muzyką okresu średniowiecza

MUZ_K1_W03

W2

zarys historii liturgii średniowiecznej, jej form i gatunków

MUZ_K1_W08

W3

podstawowe gatunki i techniki polifonii średniowiecza w Europie oraz
najwybitniejszych ówczesnych kompozytorów europejskich i polskich

MUZ_K1_W08

W4

główne tendencje przemian twórczości wielogłosowej IX-XIV w.

MUZ_K1_W08

W5

podstawowe cechy średniowiecznych notacji muzycznych

MUZ_K1_W05

W6

w stopniu podstawowym kontekst kulturowy i społeczny, w jakim funkcjonowała
muzyka średniowieczna

MUZ_K1_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

kojarzyć typowe dla epoki nurty i zjawiska muzyczne z określonymi ośrodkami
i twórcami

MUZ_K1_U03

U2

zilustrować najważniejsze gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie
epoki odpowiednio dobranymi przykładami kompozycji

MUZ_K1_U02

U3

analizować główne gatunki i formy muzyki średniowiecza

MUZ_K1_U02

Sylabusy
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U4

rozpoznać audytywnie kompozycję z danego zestawu utworów.

MUZ_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania swojej wiedzy i zdobytych umiejętności

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. 1. Śpiew liturgiczny Kościoła Zachodniego: geneza, organizacja czasu w liturgii,
formy i gatunki

W1, W2, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, K1

2.

I. 2. Pieśń monodyczna łacińska i w językach narodowych

W1, W6, U1, U2, U3, U4,
K1

3.

II. 1. Polifonia średniowiecza: najstarsze świadectwa wielogłosowości w traktatach
i źródłach praktyki muzycznej

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, K1

4.

II. 2. Polifonia szkoły Notre Dame

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

II. 3. Polifonia religijna i świecka Artis antiquae

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1

6.

II. 4. Ars nova we Francji

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1

7.

II. 5. Polifonia XIV w. we Włoszech (trecento).

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1

8.

II. 7. Polifonia przełomu XIV i XV w. (ars subtilior)

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1

9.

II. 8. Zabytki muzyki wielogłosowej w Polsce.

W3, W4, W6, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy
zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego, do którego
dopuszczenie następuje po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń i laboratoriów.

ćwiczenia

zaliczenie

1) czynny udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności); 2)
właściwe przygotowanie analiz utworów; 3) uzyskanie pozytywnej średniej
oceny z kolokwiów 4) zaliczenie pisemnego testu odsłuchowego
(możliwość poprawy jeden raz)

laboratoria

zaliczenie

1) czynny udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności); 2)
właściwe przygotowanie analiz utworów

wykład

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

75

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

W5

x

W6

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

U4

x

K1

Sylabusy

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Technologia informacyjna w muzykologii
(Proﬁl IT): Wprowadzenie do bibliograﬁi
muzycznej
Nazwa przedmiotu
Technologia informacyjna w muzykologii (Proﬁl IT): Wprowadzenie do bibliograﬁi muzycznej
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przedmiot i zakres badań muzykologii, systematykę dyscypliny, historię badań nad
muzyką w Polsce i na świecie

W2

polskie i obcojęzyczne publikacje muzykologiczne: encyklopedie, słowniki, leksykony,
katalogi tematyczne, bibliograﬁe, czasopisma muzyczne i muzykologiczne,
MUZ_K1_W02
opracowania historii muzyki powszechnej i polskiej, monograﬁe, wydawnictwa
nutowe, przewodniki koncertowe

MUZ_K1_W01

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać informacje w internetowych katalogach bibliotek polskich
i zagranicznych, polskich i zagranicznych bazach danych, bibliotekach cyfrowych
i repozytoriach

MUZ_K1_U01,
MUZ_K1_U15

U2

dokonywać selekcji i oceny jakości informacji / wiarygodności źródła informacji
muzycznej

MUZ_K1_U01

U3

sporządzać bibliograﬁę muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym
zagadnieniom badawczym

MUZ_K1_U01,
MUZ_K1_U15

U4

wykorzystywać narzędzia e-learningowe i networkingowe w komunikacji
z nauczycielem oraz specjalistami w zakresie muzykologii

MUZ_K1_U01

U5

wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z zakresu muzykologii,
potraﬁ przygotować bibliograﬁę muzyczną

MUZ_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

stałego, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych
z korzystaniem z zasobów informacyjnych Internetu

MUZ_K1_K01

K2

efektywnej organizacji własnej pracy w zakresie poszukiwania źródeł
bibliograﬁcznych / budowania strategii wyszukiwawczych

MUZ_K1_K01

K3

pracy zespołowej, rozumiejąc konieczność podziału obowiązków

MUZ_K1_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Muzykologia - zakres pojęcia, przykładowe systematyki, zarys problematyki
poszczególnych dyscyplin

W1

2.

Zasady sporządzania bibliograﬁi muzycznej

W2, U3, U4, U5

3.

Katalogi biblioteczne on-line

U1, U2, U3, U5, K1, K2

4.

Bibliograﬁczne bazy danych

U1, U2, U3, U5, K1, K2

5.

Pełnotekstowe bazy danych (dostępne na platformie EBSCOhost)

U1, U2, U3, U5, K1, K2

6.

Budowanie strategii wyszukiwawczych w oparciu o katalogi biblioteczne i internetowe
bazy danych

U1, U2, U5, K2

7.

Muzyczne zasoby cyfrowe - zbiory rękopisów i starych druków, druki muzyczne,
nagrania (Naxos Music Library) – strategie wyszukiwawcze

W2, U1, U5, K1, K2

8.

Ocena jakości informacji elektronicznej - zasoby informacyjne portali, serwisy
informacyjne

U2, K3

9.

Ocena wybranej strony www. pod kątem wiarygodności

U2, U4

10.

Omówienie polskich i obcojęzycznych encyklopedii, leksykonów, słowników
muzycznych.

W2, U2, U5, K2, K3

11.

Omówienie katalogów tematycznych, drukowanych bibliograﬁi muzycznych oraz
czasopism muzycznych i muzykologicznych.

W2, U2, U3, U5, K2, K3

12.

Omówienie opracowań z zakresu historii muzyki polskiej i powszechnej (polskoi obcojęzycznych).

W2, U2, U3, U5, K2, K3

13.

Omówienie wydań nutowych obcych, dzieł wszystkich kompozytorów zagranicznych
oraz poświęconych im monograﬁi.

W2, U3, U5, K2, K3

14.

Omówienie wydań nutowych muzyki polskiej, dzieł wszystkich kompozytorów polskich
oraz poświęconych im monograﬁi.

W2, U3, U5, K2, K3

15.

Omówienie opracowań poświęconych historii form i gatunków muzycznych oraz
analizie muzycznej.

W2, U3, U5, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

prezentacja,
zaliczenie

ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalne 3
nieobecności), aktywnego udziału w zajęciach (w tym: prezentacja,
przygotowanie oceny eksperckiej wybranej przez siebie strony
internetowej oraz przygotowanie archiwum bibliograﬁcznego), napisania i
pozytywnej ocenie pracy zaliczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
prezentacja

zaliczenie

W1

x

W2

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

U4

x

U5

x

K1

x

K2

x

x

K3

x

x

Sylabusy
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Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Analiza muzyczna 1
Nazwa przedmiotu
Analiza muzyczna 1
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

nauka analizy dzieł muzycznych na poziomie podstawowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody analizy wybranych form muzycznych

MUZ_K1_W04, MUZ_K1_W06

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przeprowadzić analizę wybranych kompozycji z kilku epok

MUZ_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ ocenić poziom własnych umiejętności w zakresie analizy

MUZ_K1_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

analiza wybranych form muzycznych, takich jak: rondo, wariacje, sonata, fuga, forma
trzyczęściowa typu repryzowego, pieśń solowa z akompaniamentem fortepianu

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena egzaminu polegającego na poprawnym
przeprowadzeniu analizy muzycznej wybranych utworów (w przypadku
liczby nieobecności większej niż 3 w semestrze - analiza dodatkowa
sprawdzająca uzupełnienie braków)

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia muzyki Baroku
Nazwa przedmiotu
Historia muzyki Baroku
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30, laboratoria: 30

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii muzyki Średniowiecza i Renesansu; obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności na każdym z przedmiotów wchodzących w skład modułu)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z panoramą dziejów muzyki w Europie w latach ok. 1580-1750

C2

Zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu

C3

Zapoznanie studentów z twórczością najważniejszych kompozytorów i głównymi zagadnieniami teorii muzyki
doby Baroku

C4

Zapoznanie studentów z podstawowymi gatunkami muzycznymi komponowanymi w dobie baroku

C5

Zapoznanie studentów z mecenatem artystycznym i specyﬁką najważniejszych centrów muzycznych Europy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne nurty badań nad muzyką Baroku, podstawową bibliograﬁę muzykologiczną
i najważniejsze osiągnięcia w dotychczasowych badaniach muzykologicznych

MUZ_K1_W02

W2

terminologię muzykologiczną w języku polskim odnoszącą się do muzyki Baroku

MUZ_K1_W03

Sylabusy
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W3

podstawową terminologię muzykologiczną odnoszącą się do muzyki Baroku w języku
obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii)

MUZ_K1_W14

W4

typy form muzycznych i rodzaje instrumentów muzycznych z czasów Baroku

MUZ_K1_W04

W5

podstawowe metody analizy i interpretacji kompozycji z epoki Baroku

MUZ_K1_W06

W6

w stopniu podstawowym historię kultury muzycznej, praktyki wykonawczej, mecenatu
artystycznego i instytucji kultury w Baroku

MUZ_K1_W07

W7

w stopniu szczegółowym działalność i twórczość ważniejszych kompozytorów
i teoretyków muzyki w Baroku, specyﬁkę stylów i technik kompozytorskich oraz
gatunków muzycznych tej epoki

MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sporządzać bibliograﬁę muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom
badawczym dotyczącym muzyki Baroku

MUZ_K1_U01

U2

ustnie i pisemnie zrelacjonować naukowy tekst odnoszący się do muzyki Baroku

MUZ_K1_U01

U3

ustnie i pisemnie zaprezentować wyniki analiz wytworów kultury muzycznej doby
Baroku, prezentowane w literaturze muzykologicznej

MUZ_K1_U02

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w zakresie historii muzyki Baroku,
w oparciu o podaną bibliograﬁę oraz inne źródła informacji, a także analizę muzyczną

MUZ_K1_U03

U5

analizować, w oparciu o odpowiednie, podstawowe metody analityczne, dzieła
muzyczne z epoki Baroku

MUZ_K1_U02

U6

dokonać syntezy informacji szczegółowych zebranych z podanej bibliograﬁi i analizy
kompozycji barokowych

MUZ_K1_U03

U7

rozpoznać, zdeﬁniować i opisać gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie
typowe dla epoki Baroku

MUZ_K1_U08

U8

uporządkować chronologicznie twórców i teoretyków muzyki oraz wytwory kultury
muzycznej doby Baroku

MUZ_K1_U03

U9

rozpoznać audytywnie gatunek muzyczny, stylistykę szkoły kompozytorskiej lub
kompozytora epoki Baroku

MUZ_K1_U14

U10

dokonać przekładu średnio trudnego tekstu muzykologicznego z języka obcego
(podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski

MUZ_K1_U06

U11

sformułować pracę pisemną w języku polskim spełniającą wymogi naukowego tekstu
muzykologicznego dotyczącą muzyki Baroku

MUZ_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia ograniczonego zakresu swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności
i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

MUZ_K1_K01

K2

otwarcia się na nowe idee i interpretacje oraz do zmiany opinii w świetle nowych
danych i argumentów

MUZ_K1_K01

K3

pracy zespołowej i rozumie konieczność podziału obowiązków, systematyczności
i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, docenia rolę dyskusji

MUZ_K1_K02

K4

nakreślenia planu działań zmierzających do realizacji podjętego zadania z zakresu
badań nad muzyką Baroku

MUZ_K1_K03

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Periodyzacja okresu baroku, cechy charakterystyczne epoki

W1, W2, W3, W7, U10,
U2, U4, U6, U8, K1, K2

2.

Ośrodki muzyczne w Europie doby baroku: ich specyﬁka, wzajemne kontakty,
kompozytorzy, typowe gatunki muzyczne

W1, W4, W6, U10, U2,
U4, U6, U8, K1, K2

3.

Najważniejsze zagadnienia z zakresu teorii muzyki w epoce Baroku

W7, U2, U4, U6, U8, K1

4.

Główne techniki kompozytorskie w epoce baroku (m.in. technika koncertująca,
technika koncertowa, monodia) – geneza, charakterystyka, przykłady zastosowania

W7, U2, U4, U6, U8, K1

5.

Muzyka religijna w Europie w dobie Baroku - gatunki (m.in. motet, koncert kościelny,
monodia, madrygał religijny, dialogo, oratorium), twórcy (m.in. G. Gabrieli, C.
Monteverdi, H. Schutz, J.S. Bach, G. F. Handel), wybrane przykłady dzieł

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U11,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

6.

Muzyka dramatyczna we Włoszech i innych wybranych ośrodkach europejskich
w dobie Baroku: nurty, główne ośrodki (w tym m.in.: Florencja, Mantua, Rzym,
Wenecja, Neapol, Wersal, Londyn), najważniejsi twórcy (m.in. C. Monteverdi, J.B. Lully,
H. Purcell, G.F. Handel)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U11,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

7.

Muzyka instrumentalna w Europie doby Baroku: gatunki (m.in. wczesne formy muzyki
instrumentalnej, suita, sonata, koncert), główni twórcy (w tym m.in. G. Gabrieli, A.
Corelli, A. Vivaldi, J.S. Bach, G. F. Handel), techniki kompozytorskie

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U11,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

8.

Kantata i kameralne formy wokalno-instrumentalne w epoce Baroku: typy, technika,
kompozytorzy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U11,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Formy
zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny,
zaliczenie
pisemne

uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego, do którego dopuszczone
są osoby spełniające warunki wymienione w punktach 1-3: 1) obecność na
wykładzie (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze) i uzyskanie
pozytywnej oceny z zadań pisemnych zleconych przez wykładowcę; 2)
aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i laboratoriach i poprawne wykonanie
zadań zleconych przez prowadzącego; 3) zaliczenie testu audio (rozpoznanie
utworów z listy podanej na początku semestru) organizowanego przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej (dopuszczalna jedna poprawka)

ćwiczenia

zaliczenie

aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w
semestrze) i poprawne wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu audio

laboratoria

zaliczenie

aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w
semestrze) i poprawne wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego

Rodzaj zajęć

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

70

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

60

Przygotowanie prac pisemnych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny zaliczenie pisemne zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

x

x

W5

x

W6

x

W7

x

U1

x
x

x

x

x

U2

x

U3
U4

x

x

x

x

x

U5
U6

x
x

x

U7
U8

x

x
x

x

x

U9

x

U10

x

U11

x

K1

x

K2

x

K3

x

K4

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Muzyka staropolska (1)
Nazwa przedmiotu
Muzyka staropolska (1)
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł muzyki staropolskiej;

MUZ_K1_W03,
MUZ_K1_W06

W2

w stopniu podstawowym wybrane zagadnienia z historii polskiej kultury muzycznej,
praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, instytucji kultury na ziemiach
dawnej Polski do końca XVI w.

MUZ_K1_W07

W3

w stopniu szczegółowym działalność i twórczość wybranych kompozytorów
działających w Polsce do XVI w., cechy ich stylu oraz uprawianych gatunków
muzycznych.

MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrelacjonować naukowy tekst muzykologiczny dotyczący muzyki staropolskiej
do końca XVI w.; przedstawić wyniki analiz wybranych staropolskich kompozycji
muzycznych prezentowanych w literaturze muzykologicznej i o nich dyskutować

MUZ_K1_U02

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w zakresie historii muzyki
staropolskiej do końca XVI w., w oparciu o podaną bibliograﬁę oraz inne źródła
informacji

MUZ_K1_U03

U3

rozpoznać, zdeﬁniować i opisać gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie
obecne w muzyce staropolskiej do końca XVI w.

MUZ_K1_U02,
MUZ_K1_U03

Sylabusy
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uporządkować chronologicznie wybranych twórców działających w dawnej Polsce
do końca XVI w. oraz ich dzieła.

U4

MUZ_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
określenia roli muzyki w życiu społecznym na ziemiach polskich do końca XVI w., jej
charakteryzowania oraz pogłębiania swojej wiedzy i posiadanych umiejętności, które
winny służyć poznaniu muzyki staropolskiej

K1

MUZ_K1_K01,
MUZ_K1_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie muzyki staropolskiej. Periodyzacja; charakterystyka źródeł i stanu ich
zachowania.

W2

2.

Muzyka w średniowiecznej Polsce w perspektywie europejskiej twórczości muzycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Polifonia renesansu: gatunki muzyki wokalnej (motet, msza, pieśń) w twórczości
kompozytorów polskich i z Polską związanych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Muzyka instrumentalna XVI w. (organowa, lutniowa, zespołowa) w twórczości
kompozytorów polskich i z Polską związanych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładzie (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze);
pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Analiza muzyczna 2
Nazwa przedmiotu
Analiza muzyczna 2
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Analiza muzyczna (1)"

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot rozwijający wiedzę na temat analizy muzycznej i utrwalający umiejętności analityczne studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pogłębione metody analizy tradycyjnej w odniesieniu do kompozycji XVI-XX w.,
terminologię fachową i metody analityczne w zależności od dzieła - jego
MUZ_K1_W06, MUZ_K1_W07
stylistyki i czasu powstania

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować wybrane typy kompozycji, w tym: kompozycje wokalnoinstrumentalne i programowe, wielokodowe.

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U08,
MUZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

otwartego na nowe idee i interpretacje podejścia do dzieła muzycznego oraz
gotów do zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów.

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia: 1. Ujednolicenie wiedzy o klasycznych metodach analitycznych - a)
analiza formalna, b) analiza kontekstowa, c) analiza fenomenologiczna. 2. Problem
dzieł wielo-kodowych - pieśń. 3. Dzieła przełomu XVI/XVII w. i trudności
w zdeﬁniowaniu tekstu muzycznego. 4. Analiza dzieła wczesnobarokowego - problem
retoryki muzycznej i współdziałania kontekstów (np. religijnych w dialogo Pękiela
"Audite mortales"). 5. Do czego służy analiza muzyki - uniwersalizm i specyﬁka dzieła
muzycznego w kontekście innych dzieł artystycznych. 6. Retoryka późnobarokowa. 7.
Fenomenologiczne i kontekstowe podejście do dzieła muzycznego.

W1, K1

2.

W drugiej części semestru omawianie prac przygotowywanych przez studentów:
analiza własna pieśni lub programowej miniatury instrumentalnej

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

pozytywnie oceniony egzamin polegający na sformułowaniu samodzielnej
analizy

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2)
(Warunkiem wpisu na kurs jest zaliczenie
przedmiotu Podstawy analizy muzycznej
(Zasady muzyki + Formy muzyczne +
Harmonia 1))
Nazwa przedmiotu
Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2) (Warunkiem wpisu na kurs jest zaliczenie przedmiotu Podstawy analizy
muzycznej (Zasady muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1))
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenia przedmiotu "Podstawy analizy muzycznej"

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie do pogłębionej problematyki harmonii funkcyjnej - zarówno w aspekcie
praktycznym jak i analitycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Po zakończeniu kursu student zna pogłębione zasady harmonii funkcyjnej w stopniu
umożliwiającym mu praktyczne ich zastosowanie w analizie harmonicznej utworów
wykorzystujących system harmonii funkcyjnej. Student zna terminologię
harmoniczną i analizuje harmonicznie utwory pochodzące z okresu klasycyzmu
i romantyzmu.

MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W14

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student efektywnie organizuje swoją pracę analityczną, jest otwarty na różne
możliwości interpretacji konkretnych sytuacji harmonicznych w dziele. Kompetencje
studenta dotyczące analizy dzieła muzycznego zostaną poszerzone o aspekt
harmoniczny.

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania ograniczonego zakresu swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności
i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

MUZ_K1_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszerzona i pogłębiona problematyka harmoniki funkcyjnej, obejmująca zagadnienia
z zakresu pokrewieństwa tonacji, funkcji harmonicznych i relacji pomiędzy nimi.
Wprowadzanie takich pojęć z zakresu harmonii funkcyjnej jak: triada, układ i pozycja
akordów, akordy główne i poboczne oraz ich funkcje, kadencje nietypowe, dźwięki
obce i różne możliwości ich harmonizowania, akordy wtrącone, zboczenia
modulacyjne. Kurs prowadzony w oparciu o pokazy analiz przez prowadzącego,
a następnie zakładający własne prace analityczne uczestników na materiale głównie
muzyki ok. 1750-1880.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, pokaz
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, Sprawdzanie i ocena bieżąca
prac pisemnych studentów wykonywanych podczas
zajęć; opanowywanie omawianego na zajęciach
materiału sprawdzane na bieżąco.

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (dopuszczalne 3
nieobecności w semestrze); zaliczenie
sprawdzianu końcowego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

rozwiązywanie zadań

60

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Metoda sprawdzenia
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

zaliczenie pisemne

Sprawdzanie i ocena bieżąca prac pisemnych studentów wykonywanych
podczas zajęć; opanowywanie omawianego na zajęciach materiału
sprawdzane na bieżąco.

W1

x

x

U1

x

x

K1

Sylabusy

x

137 / 165

Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kontrapunkt
Nazwa przedmiotu
Kontrapunkt
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zasad muzyki, umiejętność pisania i czytania nut; obowiązkowy udział w zajęciach (dopuszczalne
dwie nieobecności)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe reguły kontrapunktu

MUZ_K1_W06

W2

podstawową literaturę przedmiotu

MUZ_K1_W03

W3

zna terminologię muzykologiczną w języku polskim

MUZ_K1_W03

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

konstruować własne melodie cantus ﬁrmi

MUZ_K1_U05, MUZ_K1_U15

U2

identyﬁkować gatunki kontrapunktu

MUZ_K1_U02

U3

sporządzać różne gatunki kontrapunktów do podanego c.f.
w konstrukcjach 2-4 głosowych

MUZ_K1_U05, MUZ_K1_U08,
MUZ_K1_U15

U4

analizować wybrane gatunki polifoniczne

MUZ_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

systematycznej pracy własnej i praktycznego rozwiązywania zadań
kontrapunktycznych

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K02

K2

doskonalenia swoich umiejętności kontrapunktycznych

MUZ_K1_K01

Sylabusy

138 / 165

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zarys historii teorii kontrapunktu od jej początków do J.J. Fuxa 2. Zagadnienia
ogólne: budowa melodii, współbrzmienia, porządek modalny 3. Gatunki kontrapunktu
w konstrukcjach 2-4 głosowych 4. Kontrapunkty odwracalne (wielokrotne) 5. Kanon
i imitacja 6. Fuga 7. Motet i ricercar 8. Msza

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) czynny udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) 2)
systematyczne realizowanie pisemnych zadań ze wszystkich
gatunków kontrapunktu 3) pozytywna ocena z egzaminu
(dopuszczenie do egzaminu po spełnieniu warunków 1) i 2)

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

zaliczenie pisemne

x

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x
x

K1

x

x

K2

x

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa orientacja we współczesnych prądach w humanistyce, literaturze i sztuce XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie najważniejsze fakty składające się
na współczesną kulturę muzyczną.

MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W11

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ opisać i zinterpretować tendencje we współczesnej
kulturze muzycznej.

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia dyskusji na temat istotnych
problemów współczesnej kultury muzycznej.

Sylabusy

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K02, MUZ_K1_K04
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wybrane zagadnienia z poniższych: Kultura muzyczna - przegląd ujęć deﬁnicyjnych;
Kompozytor współczesny w perspektywie kulturowej; Współczesne dzieło muzyczne
w perspektywie kulturowej; Współczesny wykonawca muzyki w perspektywie
kulturowej; Współczesny odbiorca muzyki w perspektywie kulturowej; Elitarność
versus egalitarność - dwa bieguny współczesnej kultury muzycznej; Zagadnienie
kompetencji kulturowej w odniesieniu do muzyki współczesnej; Współczesny rynek
W1, U1, K1
muzyczny (muzyka jako towar; konkurencja; reklama); Rola krytyki muzycznej
w ukierunkowywaniu dyskursu o muzyce współczesnej; Muzyka współczesna i media;
Współczesne powiązania muzyki i polityki; Geograﬁa współczesnego życia
muzycznego (1) - centrum i peryferie; Geograﬁa współczesnego życia muzycznego (2)
- globalizm i postkolonializm; Współczesna kultura muzyczna w perspektywie gender
studies; Kulturowa tożsamość muzyki współczesnej: muzyka czy muzyki?

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
zaliczenie na ocenę przygotowanie i pozytywna ocena pracy pisemnej na wybrany temat
dotyczący problematyki zajęć.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia muzyki Klasycyzmu
Nazwa przedmiotu
Historia muzyki Klasycyzmu
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30, laboratoria: 30

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność czytania nut i partytur. Podstawowe umiejętności analizy dzieła muzycznego.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład kursowy tworzący szkielet pojęć i chronologii okresu. Ćwiczenia skoncentrowane na poszczególnych
zagadnieniach gatunkowych, stylistycznych i historycznych egzempliﬁkujące wybrane fragmenty wiedzy nt.
muzyki okresu klasycyzmu. Ćwiczenia stanowią przykład i wprawkę dla pracy własnej studentów. Laboratoria
pomagają w doskonaleniu własnej analizy dzieł z okresu klasycyzmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

periodyzację okresu klasycyzmu; różne koncepcje wyróżniania okresu na tle historii
gatunków i zagadnień stylistycznych muzyki europejskiego klasycyzmu w jej
kulturowym kontekście.

MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W07

W2

podstawowe fakty z historii muzyki klasycyzmu europejskiego, biograﬁę
podstawowych kompozytorów epoki i ich twórczość.

MUZ_K1_W07,
MUZ_K1_W08

W3

główne formy i techniki kompozytorskie stosowane w epoce klasycyzmu

MUZ_K1_W04,
MUZ_K1_W06

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać i charakteryzować podstawowe gatunki muzyczne pojawiające się w tym
okresie; potraﬁ zinterpretować typową kompozycję w ramach typów i stylów muzyki
klasycznej,

Sylabusy

MUZ_K1_U01,
MUZ_K1_U03
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U2

syntezować posiadaną wiedzę pod kątem chronologii względnej zdarzeń, rozwoju
gatunków i charakterystyki podstawowych trendów pojawiających się
w klasycyzmie; zestawiać podobne cechy warsztatowe/stylistyczne u różnych
kompozytorów doby klasycznej,

MUZ_K1_U03,
MUZ_K1_U05

U3

badać i analizować typowe kompozycje muzyki z lat 1750-1820 oraz rozumieć
związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy historią Europy, kulturą muzyczną
i produkcją muzyczną okresu klasycyzmu,

MUZ_K1_U12

U4

rozpoznawać audytywnie podstawowe dzieła epoki.

MUZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
twórczej modyﬁkacji własnej wiedzę z zakresu historii muzyki klasycznej i jest
otwarty na nowe interpretacje; efektywnie organizować własną pracę i krytycznie
oceniać jej stopień zaawansowania.

K1

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K04

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie w ogólnym zarysie najważniejszych postaci, gatunków i zagadnień
stylistycznych muzyki europejskiego klasycyzmu w jej kulturowym kontekście.

W1, W2, W3

2.

Wykład kursowy obejmuje periodyzację i najistotniejsze problemy historii muzyki
doby klasycyzmu jak: • rozwój i przekształcenia gatunku operowego, • rozwój
i przekształcenia formy symfonii, • kultura muzyczna Europy w okresie 1750-1820, •
znaczenie szkół przedklasycznych, • programowość a ilustracyjność w różnych
gatunkach doby klasycyzmu itp.

W1, U1

3.

Ćwiczenia i laboratoria poświęcone są zagadnieniom szczegółowym, jak: •
wykształcenie się formy allegra sonatowego (od Scarlattiego do Beethovena), •
muzyka kameralna i symfoniczna, • muzyka wokalno-instrumentalna w okresie
1750-1820, • synteza stylów opery buﬀa i seria jako wstęp do opery romantycznej.

U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe, Prezentacje własne studentów, podczas laboratoriów, pokazujące ich samodzielną pracę nad wybranymi
zagadnieniami zakończone dyskusją.
Rodzaj zajęć

Formy
zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zaliczenie testu odsłuchowego i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
Dwuczęściowy egzamin końcowy składający się z: a) testu odsłuchowego
ze znajomości muzyki okresu (wynik testu traktowany jako 1/3 oceny
końcowej), b) odpowiedzi ustnej na 2 pytania (2/3 oceny końcowej).

ćwiczenia

zaliczenie ustne

Obecność na zajęciach. Aktywne uczestnictwo podczas zajęć podlegające
ciągłej ocenie.

laboratoria

prezentacja

Przygotowywanie analiz wskazanych utworów oraz innych zagadnień i ich
prezentacja podczas ćwiczeń – ocenie podlega zarówno strona
merytoryczna jak i sposób prezentacji projektów.

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

laboratoria

30

przygotowanie referatu

60

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny zaliczenie ustne prezentacja

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

x

x

U2

x

U3

x

U4
K1

Sylabusy

x
x

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wykład monograﬁczny: Muzyka do XVIII
wieku**
Nazwa przedmiotu
Wykład monograﬁczny: Muzyka do XVIII wieku**
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Charakterystyka wybranego zagadnienia badawczego z zakresu muzyki dawnej w ujęciu monograﬁcznym

C2

Prezentacja metod badawczych i form naukowej wypowiedzi stosowanych w ujęciach monograﬁcznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

specyﬁkę jednego z wybranych zagadnień z zakresu muzyki dawnej (do końca
XVIII w.). Szczegółowy zakres przedmiotu podaje wykładowca przed
rozpoczęciem semestru, dokonując wyboru spośród takich tematów, jak np.
twórczość wybranych kompozytorów; charakterystyka wybranych gatunków
muzycznych; historia wybranych centrów muzycznych i mecenatu; historia
wybranych źródeł lub kolekcji muzykaliów, itp.

MUZ_K1_W02, MUZ_K1_W06,
MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sformułować problemy badawcze, opisać źródła będące przedmiotem badań,
metody badań, literaturę przedmiotu, osiągnięte rezultaty badawcze
w odniesieniu do wybranego tematu zajęć

Sylabusy

MUZ_K1_U03, MUZ_K1_U05,
MUZ_K1_U06
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
rzetelnego przekazywania wiedzy na temat omawiany w tracie zajęć, otwiera się
na nowe osiągnięcia naukowe i jest gotów o nich dyskutować

K1

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K03

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Formułowanie i uzasadnienie przedmiotu badań monograﬁcznych; charakterystyka
stanu badań

W1, U1, K1

2.

charakterystyka wybranej metody badawczej i źródeł leżących u podstawy badań

W1, U1, K1

3.

prezentacja etapów postępowania badawczego oraz (w zależności od tematu
szczegółowego wybranego przez prowadzącego) prezentacja rezultatów badawczych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

czynne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)
zaliczenie na ocenę uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej na temat uzgodniony z
prowadzącym zajęcia lub z wypowiedzi dotyczącej tematu wykładu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fakultet: Etnomuzykologiczne ćwiczenia
terenowe*
Nazwa przedmiotu
Fakultet: Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe*
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z muzyką tradycyjną i warunkami prowadzenia badań terenowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody badań terenowych (obserwacja, wywiad), założenia, techniki; cechy
dawniejszego i nowszego ludowego repertuaru muzycznego

MUZ_K1_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić wywiad etnograﬁczny z informatorem; rozróżnić podstawowe
style wykonawcze w muzyce ludowej;

MUZ_K1_U08, MUZ_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współpracować w realizacji zadań grupowych; widzi sens
w działaniach na rzecz ochrony tradycji ludowych i docenia ich znaczenie

Sylabusy

MUZ_K1_K02, MUZ_K1_K05
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wywiady przeprowadzane przez grupy studentów z lokalnymi informatorami na temat
recepcji i znaczenia odbywającego się w danej miejscowości konkursu muzyki
tradycyjnej; aktywne uczestnictwo w przesłuchaniach konkursowych wykonawców
muzyki tradycyjnej z całej Polski

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena przeprowadzonych wywiadów i analiz przesłuchań
muzycznych

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie dokumentacji

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D):
Warsztaty dziennikarskie
Nazwa przedmiotu
Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Warsztaty dziennikarskie
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe
zainteresowanie aktualnym życiem muzycznym, dobra znajomość języka polskiego, ogólna znajomość historii muzyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

gatunki dziennikarskie wykorzystywane przez dziennikarzy muzycznych

MUZ_K1_W13

W2

podstawowe regulacje prawa prasowego

MUZ_K1_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować recenzję koncertu, płyty, wywiad, reportaż, felieton o tematyce
muzycznej

MUZ_K1_U17

U2

posługiwać się literaturą muzykologiczną w celu przygotowania rzetelnego
i atrakcyjnego tekstu dziennikarskiego

MUZ_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania swojej wiedzy w celu poszerzania kompetencji dziennikarza

MUZ_K1_K01

K2

podjęcia pracy w zespole redakcyjnym

MUZ_K1_K02

K3

uczestnictwa i moderowania dyskusji nad wybranym zagadnieniem
muzycznym

MUZ_K1_K04

K4

świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym

MUZ_K1_K06

K5

odpowiedzialnego formułowania sądów krytycznych

MUZ_K1_K04

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztat dziennikarski - omówienie wybranych problemów.

K1, K2, K5

2.

Recepcja mediów - charakterystyka odbiorcy przekazu medialnego.

K1, K4, K5

3.

Komunikacja medialna.

U2, K3, K4, K5

4.

Prawo prasowe i etyka dziennikarska.

W2, K1, K5

5.

Gatunki prasowe.

W1

6.

Polska prasa muzyczna.

W1

7.

Warsztat krytyka muzycznego.

W1, U1, U2, K1, K3, K4,
K5

8.

Muzyka popularna jako przedmiot krytyki muzycznej.

K1, K3, K4

9.

Wywiad i reportaż - analiza wybranych tekstów bieżącej prasy muzycznej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

10.

Felieton muzyczny - analiza wybranych tekstów bieżącej prasy muzycznej.

W1, U1, U2, K1, K2, K3,
K4, K5

11.

Recenzja koncertowa - analiza wybranych tekstów bieżącej prasy muzycznej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4, K5

12.

Recenzja płyty - analiza wybranych tekstów bieżącej prasy muzycznej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4, K5

13.

Recenzja muzycznych publikacji książkowych i nutowych - analiza wybranych tekstów
z bieżącej prasy muzycznej i czasopism muzykologicznych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4, K5

14.

Polska i zagraniczna prasa muzyczna - porównanie wybranych tytułów prasowych.

W1, U1, K1, K4

15.

Dziennikarstwo muzyczne w radio, telewizji i internecie.

W1, K1, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć,
przygotowywanie prezentacji na podstawie wybranych lektur,
przygotowanie recenzji koncertu, płyty oraz felietonu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt esej prezentacja zaliczenie

W1

x

W2

x
x

U1

x

U2

x

K1
K2

x
x

K3

x

K4

x

K5

x

Sylabusy

x
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wykład monograﬁczny: Antropologia
muzyki**
Nazwa przedmiotu
Wykład monograﬁczny: Antropologia muzyki**
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uwarunkowania (m.in. polityczne, historyczne, ekonomiczne, itp.)
funkcjonowania kultury muzycznej.

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

deﬁniować zjawiska zachodzące w kulturze muzycznej.

MUZ_K1_U12

U2

formułować i przedstawiać poglądy na temat omawianych zjawisk
w kontekście ﬁlozoﬁcznym, historycznym czy socjologicznym.

MUZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, śledzenia aktualnych wydarzeń
muzycznych i kulturalnych, korzystając z różnych mediów

MUZ_K1_K06

K2

efektywnej organizacji pracy własnej, także oceny postępów innych
studentów.

MUZ_K1_K01

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W jaki sposób koncepcje antropologiczne, a także socjologiczne czy ﬁlozoﬁczne (np.
idea „narodu”) wpływają z jednej strony na twórczość muzyczną doby nowożytnej, ale
także jej recepcję w pismach różnych kręgów (np. językowych).

W1, U1, U2

2.

Zagadnienia dotyczące rozumienia i deﬁniowania folkloru oraz jego wpływu na kulturę
W1, U1, U2, K1, K2
muzyczną.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach; uzyskanie pozytywnej oceny z
prac etapowych przygotowywanych w trakcie semestru

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

U2

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Muzyka staropolska (2)
Nazwa przedmiotu
Muzyka staropolska (2)
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu muzyki staropolskiej (1). Obowiązkowa obecność na wykładzie (dopuszczalne
dwie nieobecności)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z panoramą zjawisk muzycznych w Rzeczpospolitej XVII i XVIII w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu podstawowym historię polskiej kultury muzycznej, praktyki
wykonawczej, mecenatu artystycznego, instytucji kultury na ziemiach
Rzeczpospolitej w XVII i XVIII w.;

MUZ_K1_W01, MUZ_K1_W02,
MUZ_K1_W07

W2

w stopniu pogłębionym działalność i twórczość wybranych kompozytorów
i teoretyków muzyki działających w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII w., ówczesne
gatunki muzyczne i techniki kompozytorskie.

MUZ_K1_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrelacjonować naukowy tekst muzykologiczny dotyczący muzyki staropolskiej;
przedstawić wyniki analiz wybranych staropolskich kompozycji muzycznych
prezentowanych w literaturze muzykologicznej i o nich dyskutować;

Sylabusy

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U03,
MUZ_K1_U08
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U2

samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w zakresie historii muzyki
staropolskiej, w oparciu o podaną bibliograﬁę oraz materiał wykładu;

MUZ_K1_U01, MUZ_K1_U03

U3

zdeﬁniować i scharakteryzować gatunki muzyczne, style i techniki
kompozytorskie obecne w muzyce staropolskiej oraz związaną z nimi praktykę
wykonawczą;

MUZ_K1_U02, MUZ_K1_U08

U4

uporządkować chronologicznie głównych twórców działających w Rzeczpospolitej
XVII-XVIII w. oraz ich dzieła.

MUZ_K1_U08

U5

scharakteryzować najważniejsze ośrodki muzyczne oraz powiązany z nimi
mecenat w Rzeczpospolitej XVII-XVIII w.

MUZ_K1_U05, MUZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
pogłębiania swych kompetencji w zakresie twórczości i kultury muzycznej
w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII w.

K1

MUZ_K1_K01, MUZ_K1_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Periodyzacja dziejów muzyki staropolskiej w odniesieniu do XVII i XVIII wieku

W1, W2, U1, U2, U4, K1

2.

Stan zachowania źródeł muzycznych i badań muzykologicznych

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Charakterystyka głównych gatunków muzyki religijnej w powiązaniu z mecenatem
kościelnym i klasztornym: wybrani kompozytorzy i dzieła

W1, W2, U1, U2, U3, U5,
K1

4.

Charakterystyka głównych gatunków muzyki świeckiej w powiązaniu z mecenatem
królewskim, magnackim i mieszczańskim: wybrani kompozytorzy i dzieła

W1, W2, U1, U2, U3, U5,
K1

5.

Charakterystyka głównych form muzyki instrumentalnej: wybrani kompozytorzy
i dzieła

W1, W2, U1, U2, U3, U5,
K1

6.

Działalność i twórczość muzyków obcych na ziemiach polskich oraz kontakty
muzyczne między Rzeczpospolitą a innymi krajami europejskimi

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. obecność na wykładzie (możliwe dwie nieobecności w semestrze) 2.
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

W2

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D):
Popularyzacja wiedzy o muzyce
Nazwa przedmiotu
Dziennikarstwo muzyczne (Proﬁl D): Popularyzacja wiedzy o muzyce
Klasyﬁkacja ISCED
0321 Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa zajęć specjalistycznych

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wcześniejsze lub równoległe zaliczanie kursów "Muzyka w mediach" oraz "Retoryka dziennikarska".

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Popularyzowanie wiedzy - w szczególnie muzyki - jest trudne i wymaga praktycznego i teoretycznego
przygotowania. Zajęcia poświęcone są kształceniu umiejętności i uświadomieniu znaczenia tego typu projektów
dla nowoczesnego społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

• podstawowa wiedza o metodach popularyzacji muzyki. • podstawowa wiedza
o sposobach oddziaływania retorycznego na słuchaczy.

MUZ_K1_W07, MUZ_K1_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować pogadankę popularyzacyjną dla różnego typu
odbiorcy - wykorzystywać w praktyce umiejętności retoryczne,

MUZ_K1_U03, MUZ_K1_U12,
MUZ_K1_U15

U2

opisać skomplikowane zagadnienia muzykologiczne w prosty i przystępny
sposób; zaciekawić swoim wywodem różnego typu słuchzczy

MUZ_K1_U17

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

• potraﬁ samodzielnie nakreślić plan działań popularyzatorskich i go
zrealizować, • rozumie konieczność ochrony dziedzictwa muzycznego i roli
muzykologa w tej dziedzinie, • ma świadomość istotności muzyki w życiu
człowieka.

MUZ_K1_K05, MUZ_K1_K06,
MUZ_K1_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia praktyczne polegające na poznawaniu zasad i kształceniu umiejętności
popularyzacji wiedzy. Dodatkowo przewidywane są wizytacje koncertów i prób.

W1

2.

Podczas ćwiczeń dyskutowane są różne sposoby podejścia do popularyzacji muzyki
oraz ćwiczone różne formy popularyzatorskie jak: * prowadzenie koncertu, *
pogadanka dla młodzieży, * przygotowywanie projektów popularyzatorskich (festiwal
nauki, koncert, wieczór artystyczny, pogadanka), * projekty akcji internetowych.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wyznaczonej pracy pisemnej/projektu popularnonaukowego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

40

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

W1

x

U1

x

U2

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Historyczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Estetyka muzyczna
Nazwa przedmiotu
Estetyka muzyczna
Klasyﬁkacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
muzykologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności)

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami ﬁlozoﬁczno-estetycznymi w obrębie reﬂeksji o muzyce od XVIII
do XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie kluczowe pojęcia ﬁlozoﬁczno-estetycznej reﬂeksji
o muzyce w okresie od XVIII-XXI wieku oraz podstawowe problemy w tym
zakresie.

MUZ_K1_W11

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić podstawowe idee ﬁlozoﬁczno-estetyczne leżące
u podłoża myśli o muzyce w XVIII-XXI wieku.

MUZ_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do posłużenia się podstawowymi argumentami z zakresu
ﬁlozoﬁi i estetyki muzycznej w publicznej dyskusji o kulturze muzycznej.

Sylabusy

MUZ_K1_K03, MUZ_K1_K08
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁa sztuki a estetyka. Przedmiot estetyki a przedmiot estetyki muzyki (wybór
stanowisk od XVIII do XXI w.)

W1, U1, K1

2.

Historyczne deﬁnicje sztuki i ich klasyﬁkacje, miejsce sztuki muzycznej (prezentacja
wybranych propozycji od starożytności do XXI wieku).

W1, U1, K1

3.

Koncepcje muzyki - jej istota, status ontyczny, cele, funkcje, cechy, rodzaje; relacja
twórca-dzieło-odbiorca; przeżycie estetyczne (prezentacja wybranych koncepcji
od XVIII do XXI wieku).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa na wykładzie. Możliwe dwie nieobecności: jedna
usprawiedliwiona. Pozytywna ocena z egzaminu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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