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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych 

Stopień/tytuł naukowy  
Profesor 
dr 
mgr 
mgr 
mgr 

Imię 
Janusz 
Michał  
Krzysztof 
Marcin 
Roch 

Nazwisko 
Sochacki 
Nagy 
Sadłowski 
Dylla 
Modrzejewski 

 
Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na gitarze 

Stopień i tryb studiów 
Studia I stopnia -  stacjonarne  
i niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Kameralistyka 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
120 

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

Punkty ECTS 
16/20 

 
OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zdanie egzaminu wstępnego na studia I stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie 
 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości i predyspozycji studentów i zależy od 
składu zespołu. 
Semestr III - VI  
- rozwijanie umiejętności wspólnego kreowania dzieła muzycznego w różnorodnych grupach 
  instrumentalnych i instrumentalno - wokalnych. 
- przygotowanie do wykonywania muzyki kameralnej z udziałem gitary (różne epoki, i formy muzyczne)  
- przygotowanie do wykonywania muzyki kameralnej w różnych stylach historycznych. 
 
 

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

Zajęcia grupowe, ćwiczenia. 
- program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości i poziomu artystycznego studentów. 
- pedagog czuwa nad doskonaleniem i sposobem rozwiązywania problemów technicznych i 
  interpretacyjnych.  
- przewiduje się przygotowanie programu i udział studentów w organizowanych przez Katedrę na terenie   
  Uczelni i poza nią: koncertach, festiwalach i kursach mistrzowskich. 
 

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

Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne wykonawstwa kameralnego na 
poziomie studiów zaawansowanych.  
Przygotowanie studenta do podjęcia studiów II stopnia, oraz do podjęcia samodzielnej, profesjonalnej 
pracy w zakresie wykonawstwa kameralnego.  
Umiejętność korzystania ze współczesnych i historycznych źródeł informacji. 
 

Możliwe języki nauczania 

Angielski, niemiecki, rosyjski 

 
ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 



Egzaminy semestralne, forma koncertu, wykonanie przygotowanego programu  
 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 30% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 70% 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 


