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Stopień/tytuł naukowy 
Prof. 
Dr hab.  
kwal. I st. 
kwal. I st. 
kwal. I st. 
kwal. I st. 
kwal. I st. 
kwal. II st. 

Imię 
Zbigniew  
Mirosław 
Arkadiusz 
Janusz  
Wojciech  
Andrzej 
Stanisław  
Janusz 

Nazwisko 
Kamionka 
Płoski 
Krupa 
Antonik 
Turek 
Rzymkowski 
Welanyk 
Pater 

 

Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
Gra na instrumentach dętych, perkusji i 
akordeonie 

Stopień i tryb studiów 
Studia uzupełniające magisterskie  
stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Literatura specjalistyczna  

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
120 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
I, II, III, IV 

Punkty ECTS 
6/6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Celem przedmiotu Literatura specjalistyczna jest: 
- poznawanie literatury specjalistycznej solowej, kameralnej i orkiestrowej różnych epok, 
- rozwijanie poprzez słuchanie nagrań wrażliwości na realizację zróżnicowanego pod względem epoki i 
stylu repertuaru muzycznego, 
- osiągnięcie szerszej wiedzy o stylach gry instrumentalistów w różnych krajach i regionach, 
- nabycie umiejętności szerszego, bardziej krytycznego spojrzenia na własną grę w kontekście 
zaprezentowanych nagrań, 
- poznanie utworów orkiestrowych, w których dane instrumenty i ich odmiany mają szczególnie ważne 
partie, 
- szczególne zwrócenie uwagi na repertuar wymagany przy przesłuchaniach do orkiestr. 

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

Zajęcia grupowe w formie wykładu:  
- odtwarzanie nagrań płytowych czołowych solistów, ansamblów i orkiestr, w celu zapoznania studentów z 
kanonem specjalistycznej literatury muzycznej od baroku do współczesności, 
- analizowanie materiałów fonograficznych, nagrań audio i audio-video, dyskusje tematyczne, 
- sporządzanie przez studentów listy wydawnictw muzycznych, wprowadzających na rynek nuty 
omawianych utworów, 
- słuchanie kompozycji wraz ze śledzeniem zapisu nutowego, 
- omówienie różnych wykonań, 
- dyskusja nad interpretacją w zaprezentowanych nagraniach, 
- testy oraz sprawdziany ustne dotyczące poznanej literatury specjalistycznej i innych zagadnień 
poruszanych na zajęciach, 

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

Absolwent studiów magisterskich uzupełniających jest muzykiem instrumentalistą posiadającym 
niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, pozwalającą na podjęcie samodzielnej pracy jako solista, 
kameralista i muzyk orkiestrowy, wykonujący utwory różnych epok. Efektywnie korzysta z wydawnictw 



muzycznych. 
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie możliwie największej liczby utworów solowych, kameralnych i 
orkiestrowych, znajomość ich jako słuchacz. Szczególnie ważnym zadaniem przedmiotu jest 
zaznajomienie się z nagraniami najważniejszych fragmentów orkiestrowych, wymaganych podczas 
przesłuchań. 
Kształtowanie estetyki wykonawczej właściwej dla danego instrumentu 

Możliwe języki nauczania 

Język polski oraz języki obce w zależności od pedagoga prowadzącego przedmiot. 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Rok I i II: 
Semestr I – zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. 
Semestr II – egzamin ustny obejmujący semestr bieżący i poprzedni. 
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 80 % 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić) Udział w audycjach klasowych   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

Nagrania audio i audio-video, materiały nutowe i partytury słuchanych kompozycji. 

 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


