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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na fortepianie, gra na klawesynie 

Stopień i tryb studiów 
Studia II stopnia - studia magisterskie 
stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej - 
fortepian, klawesyn 
 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I - II 

Punkty ECTS 
2/2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Posiadanie dyplomu studiów I st.w zakresie gry na klawesynie. 
Zdanie egzaminu wstępnego na studia II stopnia. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 
Tematem przedmiotu są zagadnienia muzyki XVI-XVIIIw. związane z literaturą pisaną na instrumenty 
klawiszowe( w szczególności na klawesyn). 
Program przedmiotu przewiduje: 
-poznanie historii  i budowy instrumentów klawiszowych tamtego okresu(takich jak 
klawesyn,szpinet,wirginał,klawikord,pianoforte),oraz klawesynu z XX w.(jego istotne różnice w budowie i 
brzmieniu). 
-poznanie stylów muzycznych,oraz kompozytorów okresu baroku(wirginaliści,muzyka 
włoska,francuska,niemiecka) 
-przybliżenie wymowy retorycznej muzyki baroku 
-omówienie problemów związanych z poprawną realizacją basso continuo 
-przybliżenie zagadnień związanych z tempem,artykulacją,zdobnictwem na przykładach utworów 
J.S.Bacha 
 

Metody nauczania(sposób prowadzenia/odbywania zajęć,używane środki) 
1 godzina tygodniowo.Wykład opiera się na traktatch XVI-XVIII w.oraz literaturze i publikacjach XX i XXI-
wiecznych.Ilustrowany jest nagraniami CD,oraz odpowiednimi materiałami nutowymi(urtext,faksymile). 
Prezentacje w formie żywych wykonań przez prowadzącego lub studentów. 

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

Celem nauczania przedmiotu jest: 
- uświadomienie studentowi różnic stylistycznych w muzyce,oraz zmian w tradycji praktyki wykonawczej na 
przestrzeni wieków. 
-zapoznanie się z rozwojem muzyki klawiszowej począwszy od wieku XVI do końca wieku XVIII. 
-rozbudzenie potrzeby samodzielnego dążenia do uzupełniania zdobytej wiedzy 
Student powinien wykazać się podstawową znajomością problematyki omawianej na wykładach,oraz 
posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną umozliwiającą próby wykorzystywania tych informacji w praktyce. 
 



Możliwe języki nauczania 

j.angielski 

 
 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Egzaminy semestralne, forma koncertu, wykonanie przygotowanego programu  
 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne 40% 

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne 40% 

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności 20% 

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

Nikolas Harnoncourt -"Muzyka mową dźwięków" 
Danuta Szlagowska - "Muzyka Baroku" 

 

Literatura uzupełniająca 

fragmenty wybranych traktatów z XVI-XVIII w. 

 

 


