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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
 skrzypce 

Stopień i tryb studiów 
studia II st. magisterskie – stacjonarne i 
niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Instrument główny - skrzypce 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
120/120 

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

Punkty ECTS 
32/40 

 
OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 
Studia rozpoczynają się zdaniem z wynikiem pozytywnym konkursowego egzaminu wstępnego, (o podwyższonym 
standardzie wymagań w porównaniu do egzaminu wstępnego na studia licencjackie )którego celem jest wyłonienie 
najlepszych kandydatów. Program egzaminu wstępnego, za wyjątkiem czyt. a vista i utworu. klauzurowego powinien  
zostać wykonany z pamięci i zawierać m.in. polifoniczne utwory solowe , kaprysy, utwory wirtuozowskie  i części 
koncertów skrzypcowych. W trakcie egzaminu wstępnego komisja egzaminacyjna składająca się z pedagogów 
skrzypków i altowiolistów ocenia umiejętności kandydata kierując się między innymi takimi kryteriami jak: dyspozycje 
techniczne,  ( w tym  intonacja, precyzja artykulacyjna, emisja dźwięku) ,  wrażliwość muzyczna, czytelność przekazu – 
frazowanie, sprawność w czytaniu nut a vista, umiejętność samodzielnego przygotowania fragmentu utworu o 
odpowiednim stopniu trudności ( klauzura), osobowość artystyczna i rokowania rozwojowe. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 
Kształcenie instrumentalisty na poziomie akademickim ma na celu przede wszystkim: ostateczne ukształtowanie ogółu 
środków technicznych (z ewentualnym wyrównaniem braków wyniesionych ze szkolnictwa niższych szczebli), rozwój i 
pogłębienie wrażliwości muzycznej w oparciu o osobowość studenta, Studia uzupełniające magisterskie mają na celu 
osiągnięcie większej efektywności pracy (ćwiczenia na instrumencie),osiągnięciu samodzielności wykonawczej i 
dalszej sublimacji środków wyrazowych i technicznych   w powiązaniu z przygotowaniem do pełnienia zawodu artysty-
muzyka .  

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 
Wykłady w postaci lekcji indywidualnych 2 razy 1 godz. w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów – 
instrumentalistów praktyków z instrumentem w ręku . W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystują oni zarówno pokaz 
wykonawczy jak i dodatkowy komentarz słowny ilustrując poszczególne etapy pracy nad zagadnieniami warsztatowymi 
przykładami we własnym wykonaniu, w razie potrzeby wspierając ten przekaz właściwie dobranymi nagraniami audio-
wideo. Każdy z pedagogów realizuje swój autorski program nauczania gry na instrumencie na poziomie akademickim 
operując właściwie dobranymi do indywidualnych potrzeb studentów środkami dydaktycznymi.  

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

Celem nauczania jest dalszy rozwój i sublimacja środków instrumentalnych z położeniem większego nacisku na 
doskonalenie sfery wykonawczej.  
Środki: Starania o doprowadzenie studentów klas skrzypiec do całkowitej samodzielności w przygotowaniu utworu ( od 



rozczytania aż do wykonania estradowego ) poprzez moderowanie ich propozycje rozwiązań technicznych i 
interpretacyjnych w powiązaniu ze stylistyką i estetyką współczesnego wykonawstwa skrzypcowego. Wprowadzenie 
również elementów pedagogiki instrumentalnej i psychologii zachowań estradowych, takich jak n. p. pokonanie emocji 
negatywnych towarzyszących występowi publicznemu na bazie techniki Alexandra. Przygotowanie studentów do 
pełnienia efektywnej roli w zawodzie muzyka – instrumentalisty ,  Na podstawie  ewaluacji potencjału studenta 
zastosowanie  autorskich programów dywersyfikacji profilu kształcenia  z uwzględnieniem przyszłych specjalności: 
muzyka – solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego czy też nauczyciela. W wypadku studentów szczególnie 
uzdolnionych podjęcie starań o przygotowanie ich  do udziału w krajowych i międzynarodowych konkursach 
muzycznych. W wyjątkowych przypadkach jednostek wybitnie utalentowanych, wdrożenie specjalnego trybu 
kształcenia właściwego dla wykształcenia muzyka – solisty. Pedagodzy klas skrzypiec coraz częściej prowadzą, jako 
promotorzy ,pisemną pracę dyplomową, uważając, że stanowi ona istotne uzupełnienie zagadnień poruszanych w 
sferze praktyki instrumentalnej  w czasie cztero- semestralnej pracy ze studentem na uzupełniających studiach 
magisterskich .  
Kryteria oceny: Ocenie podleWykłady w postaci lekcji indywidualnych 2 razy 1 godz. w tygodniu. Zajęcia prowadzone 
są przez pedagogów – instrumentalistów praktyków z instrumentem w ręku . W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystują 
oni zarówno pokaz wykonawczy jak i dodatkowy komentarz słowny ilustrując poszczególne etapy pracy nad 
zagadnieniami warsztatowymi przykładami we własnym wykonaniu, w razie potrzeby wspierając ten przekaz właściwie 
dobranymi nagraniami audio-wideo. Każdy z pedagogów realizuje swój autorski program nauczania gry na 
instrumencie na poziomie akademickim operując właściwie dobranymi do indywidualnych potrzeb studentów środkami 
dydaktycznymi. gają semestralne egzaminy na których studenci klas skrzypiec prezentują przygotowany program 
wykonywany prawie wyłącznie z pamięci. Ocenę wystawia komisja. Pedagog w krótkim omówieniu przedstawia 
sprawozdanie z pracy ze studentem w semestrze. Na podstawie jego informacji o Ew. niezadawalającej 
systematyczności pracy , stopniu przygotowania do zajęć i frekwencji ocena wystawiona za produkcję egzaminacyjną 
może ulec korekcie, jeżeli w komisji zostanie osiągnięty konsensus co do zasadności obniżenia oceny. 
Absolwent studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie opuszczający klasy skrzypiec powinien: wykazać 
się umiejętnością wykonania  obszernego repertuaru związanego ze swoją specjalnością, wykazując się swobodą 
w interpretowaniu utworów w różnych stylach i ; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną, 
umożliwiającą opracowywanie i realizowanie własnych, oryginalnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę 
dotyczącą wzorców formalnych, stylów muzycznych i tradycji wykonawczych, władać w pełnym zakresie techniki grą 
na instrumencie w sposób odpowiadający wymaganiom stawianym przez ów repertuar. Powinien być on całkowicie 
przygotowany do samodzielnej pracy nad przygotowaniem utworu, do współdziałania w różnych składach  
instrumentalnych, w tym pełnienia, w szczególnych przypadkach ,  roli prymariusza kwartetu smyczkowego lub  
koncertmistrza orkiestry kameralnej i symfonicznej jak również samodzielnej pracy koncertowej. Powinien również 
legitymować się podstawową wiedzą dotyczącą konstruowania pracy naukowej i terminologii naukowej odnoszącej się 
do zjawisk muzycznych i wykazać głębokie zrozumienie powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi 
elementami studiów oraz wykorzystać tę wiedzę w dalszym własnym rozwoju artystycznym. . Powinien on legitymować 
się niezależnością swoich osądów wyrażanych w duchu tolerancji dla cudzych poglądów . 
 
 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski 

 
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)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 

Wydawnictwa nutowe i wybrane nagrania opracowywanych utworów,  

 
Literatura uzupełniająca 

Publikacje autorstwa Felińskiego, Górskiego, Jahnkego, Kamińskiego,Karonia, Kusiaka, Wrońskiego, 
Boydena, Flescha, Menuhina i Steinhausena, (opublikowane w jęz. polskim ) Auera i Mostrasa – 
tłumaczenia z jęz. rosyjskiego oraz „The way they play„ – wyd .cykl. w jęz angielskim jak również 



miesięcznik „The Strad” – również w jęz. angielskim. Strony internetowe prezentujące zagadnienia 
instrumentalistyki smyczkowej. 

 

 


