
 
Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na flecie traverso 

Stopień i tryb studiów 
Studia II stopnia, 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   

  Posiadanie dyplomu studiów I stopnia w zakresie gry na flecie traverso. Zdanie egzaminu wstępnego na 
studia II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 
Program obejmuje zapoznanie się w szerokim stopniu z solową i kameralną literaturą fletową epoki baroku i 
klasycyzmu. Prezentowany jest kontekst historyczny omawianych  dzieł z uwzględnieniem  historii oraz 
ewolucji  instrumentu. Przedmiotem studiów są również najważniejsze traktaty XVIII wieczne dotyczące 
fletu, a także   wybrane współczesne pozycje specjalistyczne  (książki, artykuły itp.).  
Poruszane zagadnienia to m.in.: 
    Początki literatury fletowej we Francji. 
    Suita fletowa – charakterystyka formy,  tańców, obsada instrumentalna 
    Wpływy włoskie w muzyce francuskiej I poł XVIII wieku - sonata 
    Les Goûts- réunis – muzyka F.Couperina 
    Jean-Marie Leclair – sonaty fletowe  
    Wirtuozi fletu - Michel Blavet 
    Ostatni okres szkoły francuskiej  XVIII wieku - kompozytorzy, formy, dzieła  
    Flet  traverso we Włoszech  - kompozytorzy, utwory  
    A.Vivaldi i jego kompozycje na flet 
    Koncert fletowy 
    Twórczość  G.Ph.Telemanna   
    J.J.Quantz – kompozytor, nauczyciel, muzyk 
    J.J.Quantza Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen 
    J.S.Bach i flet – instrumenty, fleciści, dzieła 
    Flet w dziełach wokalno – instrumentalnych Bacha 
    Synowie J.S.Bacha 
    Uczniowie Bacha 
    Flet w Anglii – budowniczowie, fleciści, kompozytorzy  
    Wiek XVIII jako złoty wiek w historii fletu -  ewolucja instrumentu oraz  technik gry  
    Słynne rody budowniczych fletów 
    Flet w muzyce wokalno – instrumentalnej (wybrane dzieła z literatury francuskiej,   
    włoskiej, niemieckiej)   
    Muzyka klasyczna – Mozart i flet 
    Flet w muzyce orkiestrowej XVIII wieku 
    Najważniejsze traktaty fletowe 
    Współczesne opracowania  dotyczące muzyki dawnej  
    Periodyki specjalistyczne – wybrane artykuły  
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 AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
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Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

Zajęcia w formie wykładu. Prezentacje nagrań. Analiza porównawcza nagrań z uwzględnieniem XX 
wiecznej tradycji wykonawczej muzyki dawnej. Analiza tekstów źródłowych (praca z traktatami, 
starodrukami, manuskryptami). 

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

Celem nauczania jest nabycie szerokiej wiedzy dotyczącej repertuaru fletowego epoki baroku i klasycyzmu, 
historii instrumentu, kontekstu historycznego najważniejszych dzieł  literatury fletowej. Student powinien 
nabyć umiejętność rozpoznawania utworów oraz umiejscawiania ich w w odpowiednim okresie i stylu. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Egzamin ustny na koniec II i IV 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 80% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności 20% 

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 

Literatura źródłowa obejmujaca  XVIII wieczne fletowe traktaty i metody gry, a także traktaty obejmujące 
zagadnienia ogólnomuzyczne.   

 
Literatura uzupełniająca 

Literatura XX i XXI wieku dotycząca fletu, jego historii, kompozytorów muzyki fletowej oraz genezy ich dzieł.  

 
 
 
 


