
SYLABUS 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu 
Katedra Fortepianu 
Katedra Organów 
Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych 
Katedra Skrzypiec i Altówki 
Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu 
Katedra Muzyki Współczesnej i Jazzu  

Stopień/tytuł naukowy  
doktor 

Imię 
Agnieszka 

Nazwisko 
Draus 

 
Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
I st. stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Etnomuzykologia 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
60 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
4 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Studia dotyczyć będą zagadnień związanych głównie z polskim folklorem muzycznym, uzupełnionym 
wiedzą z zakresu polskiej geografii, folklorystyki i instrumentologii. Studia mają także za zadanie ogólnie 
wprowadzić słuchaczy w zagadnienia będące przedmiotem badań tzw. etnografii muzycznej.  
 

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

 

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

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu etnomuzykologii, 
umożliwiające rozwój osobistych zainteresowań i doskonalenie warsztatu pracy. 

Możliwe języki nauczania 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Pierwszy semestr-zaliczenie, drugi semestr - egzamin 

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  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 
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