
SYLABUS 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Wykonawstwa Muzyki Współczesnej i Jazzu 

Stopień/tytuł naukowy 
Kwal. I st. 
Mgr 

Imię 
Tomasz  
Danuta 

Nazwisko 
Sobaniec 
Augustyn 

 

Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
Studia licencjackie stacjonarne/niestacjonarne 
 

Nazwa przedmiotu 
Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład  

Suma godzin we wszystkich semestrach 
60 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
8 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zaliczony egzamin wstępny. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Szkic muzyki współczesnej XX i XX I w., jej różnorodności kierunków, nurtów, stylów i postaw 
indywidualnych: 
- poznanie najważniejszych kierunków muzyki XX w. do chwili obecnej, 
- interpretacja wybranych dzieł, 
- nabywanie umiejętności i poznanie nowego zapisu muzycznego, takiego jak muzyka graficzna,  
- doskonalenie nowych brzmień i poszukiwań dźwiękowych poprzez preparację instrumentów, 
- opanowanie odczytywania różnych sposobów notacji, odmiennych technik kompozytorskich czy udział w 
teatrze muzycznym bądź happeningu. 

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

- zajęcia indywidualne, konsultacje, uczestnictwo w lekcjach mistrzowskich, warsztatach i lekcjach 
otwartych,  
- analiza nagrań i partytur literatury przedmiotu,  
- kontakt oraz współpraca z kompozytorami wykonywanych utworów,  
- analiza nagrań audio i video własnych wykonań studenta/studentów, 
- samodzielne kreowanie własnych rozwiązań interpretacyjnych wykonywanych utworów, w oparciu o 
wiedzę z zakresu tradycji wykonawczych i kontekstu czasu powstania danego dzieła muzycznego. 

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

Uzyskanie umiejętności i odpowiedniej wiedzy do wykonywania repertuaru muzyki XX i XXI w. w różnych 
jej odmianach. 

Możliwe języki nauczania 

j. angielski, j. niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Praca studentów w trakcie trwania wybranego fakultetu „Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej” 
poddawana jest dwukrotnemu sprawdzianowi i ocenie w formie egzaminu praktycznego, odbywającego 
się w sesji zimowej i letniej. 
Egzamin ma formę otwartej prezentacji/koncertu i obejmuje repertuar przygotowany w trakcie semestru. 

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 100 % 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

 

 

Literatura uzupełniająca  

J. Cegiełła Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej, PWM  
B. Schaeffer Mały informator muzyki XX w. PWM 
K. Tarnawska-Kaczorowska Zygmunt Krauze. Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą, PWM 
M. Tomaszewski Penderecki. Bunt i wyzwolenie PWM 
„Ruch Muzyczny” 
„Tygodnik Powszechny” 
„Glissando” 
Nagrania archiwalne: Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Poznańska Wiosna Muzyczna 

 

 


