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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
Wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
I stopień  
Stacjonarne i niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Kształcenie Słuchu Komputerowe 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
60 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
4 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne: Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu kształcenia słuchu, zasad muzyki i harmonii na poziomie średniej szkoły muzycznej 
oraz wiedza i doświadczenia z zakresu kształcenia słuchu w ramach I roku studiów licencjackich na 
Akademii Muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć:  
 
zdobywanie umiejętności w zakresie : 
a/ słuchowego rozpoznawania elementarnych cech materiału dźwiękowego w zakresie wysokości (także 
mikrotonowość - 1/4 i 1/8 tonu), metrum i rytmu oraz barwy (m.in. interwały, akordy, układy rytmiczne, 
polirytmiczne, brzmienia syntetyczne i samplingowe w oparciu o interaktywne programy komputerowe do 
kształcenia słuchu 
b/ percepcji struktur muzycznych (np. w zakresie polifonii, harmonii funkcyjnej, modalności, tonalności i 
atonalności, rytmu metryzowanego i swobodnego, materiału sonorystycznego i aleatorycznego itp.) w 
oparciu o złożone barwy syntetyczne 
c/ rozwijania pamięci muzycznej, wyobraźni brzmieniowej (np. przez ubogacanie sekwencji rytmicznych 
emitowanych przez komputer o walory wysokościowe okresu muzycznego, kształtowanie narracji ze 
struktur amorficznych, umiejętności szybkiego spostrzegania  określonych  cech np. dźwięku czy struktury 
muzycznej itp.) na bazie instrumentarium elektronicznego 
d/ nabywania sprawności wykonawczych w określonych tematycznie zakresach (wysoki stopień 
kwantyzacji rytmicznej, szerokie spektrum barwowe z całkowitym wyłączeniem barwy fortepianu) 
e/ problematyka systemów dźwiękowych w praktyce – rozpoznawanie różnic pomiędzy interwałami i 
akordami w wybranych systemach dźwiękowych, a także wykorzystanie strojów równomiernie 
temperowanych 24- i 48-składnikowych z udziałem barwy syntetycznej 
f/ opisu, klasyfikacji i oceny brzmień instrumentów akustycznych (nagrania) w porównaniu z barwami 
samplingowymi, a także złożonych zjawisk syntetycznych 
g/ oceny intonacji w orkiestrze – korekta błędów intonacyjnych instrumentów orkiestry symfonicznej, 
g/ barwa dźwięku podlegająca precyzyjnej ocenie (elementy solfeżu barwy dla reżyserów dżwięku) 
h/ opis i zapis polifonicznych miniatur atonalnych o zmiennej i zróżnicowanej strukturze barwowej 
 
  

http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_dete
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_piano
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_galeria
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_harp
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_violin
http://www.amuz.krakow.pl/cello/wydzialy_instrumentalny_cello.htm
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_wspolczesna


 

 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki):  
 
Interaktywne ćwiczenia praktyczne, konsultacje, stymulacja samodzielnego autotreningu za 
pośrednictwem komputera; zajęcia w grupach 4-5 osobowych;  
ćwiczenia realizowane są na stanowisku komputerowym, w którego skład wchodzi jednostka centralna ze 
standardowym zestawem urządzeń peryferyjnych oraz stereofoniczny wzmacniacz mocy i pasywne 
monitory odsłuchowe oraz instrumentarium elektroniczne; 
zajęcia prowadzone są w oparciu o standardowe muzyczne oprogramowanie komputerowe oraz - w 
większości - o programy autorskie stworzone w celach dydaktycznych oraz badawczych 
 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza):  
 
 opanowanie wiedzy w przedstawionych wyżej zakresach ma na celu: 

- nabycie umiejętności szybkiej analizy, interpretacji i właściwej oceny słuchowej określonych parametrów 
muzycznych barw syntetycznych,  

- uwrażliwienie na niestereotypowe złożone zjawiska brzmieniowe  

- przyspieszenie procesu zapamiętywania,  

- zwiększenie precyzji rytmicznej oraz umiejętności czytania skomplikowanych struktur rytmicznych, 
poparte precyzyjną oceną komputerową 

- wyzwolenie kreatywnego podejścia do słuchania i improwizacji w świecie nowych barw 

- stosowanie w praktyce muzycznej nabytych umiejętności; 
 

Możliwe języki nauczania: polski, angielski 
 

 
 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta: 
I semestr - kolokwium pisemne i ustne z zakresu omawianej tematyki 
II semestr - egzamin pisemny i ustny z zakresu omawianej tematyki  
 

 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 15% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny 40% 

egzamin ustny 40% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności 5% 

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 
 

Literatura obowiązkowa 
 
Umiejętność obsługi i samodzielnej konfiguracji interaktywnych programów komputerowych do 
kształcenia słuchu (Solfeggio, HearMaster, MikroSolfeż, Listen, Ear Master, Auralia) 

 

Literatura uzupełniająca: 
 

 


