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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na fortepianie ,organach, skrzypcach 
barokowych ,flecie traverso, wiolonczeli 
barokowej, violi da gamba 

Stopień i tryb studiów 
Studia I st.-licencjat 
stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Klawesyn 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
I-II (instrumenty dawne), III-IV (organy) lub 
przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zdanie egzaminu wstępnego na studia I st. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 
Program nauczania przedmiotu klawesyn dodatkowy jest dostosowany do indywidualnego 
poziomu i stopnia zaawansowania jego umiejętności.Dobrany jest plan pracy i elastyczny 
program zróżnicowany pod względem trudności. 
Roczny program przewiduje: 
-przybliżenie wiadomości z zakresu budowy i historii klawesynu 
-zapoznanie studenta z techniką gry na klawesynie,opanowanie właściwego touche 
-próby posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu-artykulacją,dotykiem 
klawisza,rejestracją,zdobnictwem 
-nauka odczytywania tekstu-korzystanie z urtekstowych wydawnictw 
-nabywanie umiejętności samodzielnej interpretacji utworu 
-przygotowanie studenta do kursu b.c.(swobodne poruszanie się po klawiaturze). 
Wymagania programowe: 
-reaslizacja programu dostosowana indywidualnie do umiejętności 
-przygotowanie do egzaminu kilku części cyklicznego utworu lub kilku miniatur. 

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

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.Student rozczytuje samodzielnie utwór,a następnie z 
pedagogiem pracuje nad jego  interpretacją i ostatecznym kształtem 

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

Opanowanie gry na klawesynie w zależności od indywidualnego stopnia zaawansowania 
studenta.Ćwiczenia w czytaniu a vista,opanowanie podstawowych zasad sztuki 
zdobnictwa,kształcenie słuchu harmonicznego i nabycie świadomości harmonicznej(bardzo 



istotne w późniejszej nauce b.c.).Znajomość utworów klawesynowych pisanych w różnych 
stylach. 

Możliwe języki nauczania 

j.niemiecki,j.angielski,j.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) 

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 

Literatura XX i XXIw. Na temat muzyki dawnej 

 
 


