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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
GRA NA AKORDEONIE 

Stopień i tryb studiów 
STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE 
[studia stacjonarne, studia niestacjonarne] 

Nazwa przedmiotu 
Budowa instrumentu z zasadami strojenia  
i konserwacji – akordeon 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
60 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
I, II 

Punkty ECTS 
2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Brak wymagań wstępnych 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zaznajomienie studenta z historycznym rozwojem instrumentów muzycznych, których działanie oparte jest 
na stroiku przelotowym, oraz w szczególności z podstawami budowy, strojenia i konserwacji akordeonu. 

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

Zajęcia grupowe w formie wykładu oraz warsztatowych zajęć praktycznych. 

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

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat budowy i 
działania akordeonu, oraz uzyskanie praktycznych umiejętności obsługi, pielęgnacji i konserwacji, a także 
podstaw strojenia instrumentu. 

Język nauczania 

język polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenia z oceną na podstawie frekwencji i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadania praktycznego 
z zakresu treści przedmiotu. 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 40 

końcowe zaliczenie praktyczne 50 

kontrola obecności 10 

Ogółem 100 % 
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