
SYLABUS 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych 

Stopień/tytuł naukowy 
Prof 

Imię 
Bogumiła 

Nazwisko 
Lutak-Modrinić 

 

Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
Gra na harfie 

Stopień i tryb studiów 
Studia licencjackie stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Instrument główny – harfa 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
180 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I, II, III, IV, V, VI 

Punkty ECTS 
48/54 

 

OPIS PRZEDMIOTU  

Wymagania wstępne 

Przedstawienie dokumentów potwierdzających złożenie egzaminu dojrzałości oraz uzyskanie 
wykształcenia muzycznego na szczeblu licealnym. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia 
pierwszego stopnia. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Dobór utworów wykonywanych w toku nauczania przez studenta pod kątem wymogów stawianych 
dobremu instrumentaliście. Położenie nacisku na: 
- sprawne czytanie zapisu nutowego, 
- biegłość techniczną, 
- wyczucie stylu różnych epok i twórców, 
- wyrabianie wrażliwości i wyobraźni interpretacyjnej,  
- pogłębianie możliwości wykonawczych wynikających z właściwości instrumentu. 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

- praca pod kierunkiem w ramach lekcji, 
- samokształcenie,  
- uczenie się na wzorcach (mistrzowskie wykonania), 
- uczenie się poprzez ocenę osiągnięć innych studentów w ramach lekcji otwartych,  
- udział w konkursach, koncertach i innych imprezach zarówno kształcących, jak i weryfikujących 
umiejętności wykonawcze. 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

Wykształcenie muzyka instrumentalisty przygotowanego do zadań solisty, kameralisty, członka orkiestry, a 
także do podjęcia pracy pedagogicznej. Budowanie repertuaru pod kątem zarówno regulaminowych 
sprawdzianów (egzaminów, obowiązujących audycji i i.in.), jak i występów publicznych poza uczelnią 
(wszelkiego rodzaju koncerty). 

Możliwe języki nauczania:  

j. polski, j. chorwacki, j. niemiecki 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20 % 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  



egzamin praktyczny 80 % 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa  

H. J. Zingel Gesichte der Harfe 
C. Salzedo Modern Study of the Harp 
M.Tournier La harpe 
M. Milewska-Sundberg Wartości sonorystyczne twórczości Carlosa Salzedo i ich znaczenie dla 
wykonawczej sztuki harfowej 

 

Literatura uzupełniająca:  

 

 


