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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na flecie, gra na klarnecie, gra na oboju, gra 
na fagocie 

Stopień i tryb studiów 
Studia magisterskie uzupełniające 
stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Instrument wymienny lub pokrewny 
 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
6/6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

W programie kształcenia w ramach magisterskich studiów uzupełniających jednym z przedmiotów 
alternatywnych jest Gra na instrumencie wymiennym lub pokrewnym. Celem przedmiotu jest zapoznanie 
się studenta z instrumentami wymiennymi dla fletu, oboju, klarnetu i fagotu.  
Orkiestry stawiają przed muzykami wymóg umiejętności gry na instrumentach wymiennych do czego 
potrzebna jest wiedza i praktyka. 
Ważnym elementem jest również znajomość literatury orkiestrowej, poznanie utworów przed 
rozpoczęciem pracy w zespołach artystycznych. 
Jednym z elementów przesłuchań jest gra na tychże instrumentach. 
 
Celem przedmiotu Instrument wymienny lub pokrewny jest: 
- poznanie specyfiki instrumentu – zaznajomienie się z innym rozmieszczeniem klap, wielkością ustnika, 
specyficznymi problemami danej odmiany instrumentu, 
- nabycie szybkiej reakcji na potrzebę dostosowania intonacji, 
- opanowanie gry w całej rozpiętości dynamiki, 
- poznawanie literatury z różnych epok na poszczególne odmiany instrumentów,  
- osiągnięcie szerszej wiedzy o stylach gry instrumentalistów w różnych krajach i regionach, 
- szczególne zwrócenie uwagi na repertuar wymagany przy przesłuchaniach do orkiestr, 
 
Treścią przedmiotu jest doskonalenie warsztatu gry w zakresie wszystkich jego elementów, takich jak: 
- postawa grającego  
- prawidłowy oddech 
- kształtowanie dźwięku i jego barwa 
- prawidłowa intonacja i artykulacja 
- większa swoboda posługiwania się wszystkimi rodzajami dynamiki w całej skali instrumentu 
- doskonalenie techniki manualnej i biegłości technicznej 
- wzbogacanie artykulacji 
- nabywanie biegłości w czytaniu nut prima vista 
- zwrócenie szczególnej uwagi na realizację materiału nutowego w zakresie frazowania, stylistyki, 
indywidualnej interpretacji utworów 

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

Zajęcia indywidualne w formie wykładu.  



Praca przede wszystkim nad następującymi elementami gry:  
- analizowanie materiałów fonograficznych, nagrań audio i audio-video, dyskusje tematyczne, 
- praca z akompaniamentem, 
- słuchanie kompozycji wraz ze śledzeniem zapisu nutowego, 
- nabycie specjalistycznej wiedzy o sposobach rozwiązania szczególnych problemów pojawiających się w 
literaturze orkiestrowej, 
- omówienie różnych wykonań utworów. 

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

Absolwent studiów magisterskich uzupełniających jest muzykiem instrumentalistą, posiadającym 
niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na podjęcie samodzielnej pracy jako kameralista i 
muzyk orkiestrowy, wykonujący utwory różnych epok.  
Celem nauczania jest poznanie specyfiki i opanowanie gry na instrumencie wymiennym, w stopniu 
umożliwiającym podjęcie pracy w orkiestrze.  
Szczególnie ważnym zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie się z nagraniami najbardziej znanych 
fragmentów orkiestrowych, wymaganych na przesłuchaniach 

Możliwe języki nauczania 

Język polski oraz języki obce w zależności od pedagoga prowadzącego przedmiot. 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestralne zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny z egzaminów przed komisją.  
Wymagany program: 
Semestr I i II – program złożony z przynajmniej dwóch utworów, w tym jeden cykliczny. Dopuszcza się 
wykonanie utworów kameralnych z udziałem instrumentów wymiennych oraz fragmentów orkiestrowych 
solowych i tutti 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 10 % 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Egzamin praktyczny 80 % 

Kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić) Udział w audycjach klasowych  10 % 

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

Zbiory etiud, wprawek, ćwiczeń technicznych; poradniki metodyczne – również w językach obcych 

 

Literatura uzupełniająca 

Artykuły w czasopismach, również obcojęzycznych, nagrania płytowe. 
Udział czynny i bierny w seminariach naukowych oraz kursach mistrzowskich. 

 

 


