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Katedra Fortepianu 
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Stopień/tytuł naukowy  
dr  

Imię 
Małgorzata  

Nazwisko 
Janicka-Słysz  
 

Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie  

Stopień i tryb studiów 
II stopień 
tryb stacjonarny i niestacjonarny 
 

Nazwa przedmiotu 
Seminarium pisemnej pracy dyplomowej  

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
II-III  
 

Punkty ECTS 
4 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

- opanowanie warsztatu muzyczno-teoretycznego z zakresu takich przedmiotów, jak: literatura muzyczna,     
  historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu; 
- opanowanie metodologii pracy naukowej (technika tworzenia konspektów, wykorzystywania literatury  
  przedmiotu i robienia przypisów, strukturowania i hierarchizowania tekstu). 
 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Seminarium pisemnej pracy dyplomowej prowadzone jest w oparciu o model inwariantny, dostosowywany 
indywidualnie do tematyki podejmowanej przez studentów w pracach oraz ich potrzeb i uzdolnień. 
Tematyka pisemnych prac dyplomowych i łącząca się z nimi ściśle tematyka zajęć jest zróżnicowana                
i wszechstronna, zależna od twórczych zainteresowań studenta oraz od zakresu specjalizacji promotora.  
Student ma prawo wyboru promotora – w uzgodnieniu z Dziekanem, Prodziekanem, pedagogiem  
przedmiotu głównego i kierownikiem zespołu ds. Prac Dyplomowych. 
Zróżnicowanie dotyczy przede wszystkim: 
- okresu historycznego, stylu, twórczości kompozytora; 
- gatunku, formy; 
- zakresu podjętej problematyki, np. analityczna, wykonawcza, stylokrytyczna;   
- metody badawczej, np. akustyczna, integralna, komparatystyczna.  
Rodzaje prac (przykłady):    
- studium analityczno-monograficzne, tematem: kompozytor – jego twórcza biografia, gatunek muzyczny,    
  wybrane znaczące dzieło, etc.;  
- prezentacja wybranego zagadnienia problemowego – kluczowego dla reprezentowanego kierunku     
  studiów, związanego np. z problematyką techniki gry, interpretacji czy recepcji wybranego dzieła    
  w kulturze    
Etapy pracy – model inwariantny:  

● Semestr pierwszy trwania przedmiotu:  
-  zakreślenie kręgu tematycznego – wybór promotora; 
-  sformułowanie tematu pracy; 
-  kompletowanie materiałów nutowych i nagrań;  
-  wybór i przygotowanie literatury przedmiotu; 
-  sporządzenie konspektu pracy. 
 

● Semestr drugi trwania przedmiotu: 
-  kontynuacja kompletowania koniecznych materiałów;  
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-  sformułowanie tytułu pracy;  
-  pisanie pracy – sukcesywne, modyfikowane w czasie zajęć;    
-  korekta edytorska pracy w wersji elektronicznej; 
-  korekta całości pracy przez promotora; 
-  druk pracy.   
 

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

Metoda – interaktywna: zajęcia indywidualne z promotorem, zakładające dyskusje i konsultacje we 
wszystkich kwestiach dotyczących pracy, inspirujące studenta do podejmowania rozważań problemowych 
i działań badawczych. 
W ramach zajęć: ćwiczenie techniki pisania pracy – poszukiwania w zakresie stylu i ekspresji wypowiedzi, 
formułowania myśli i sądów wartościujących, opisu zjawisk muzycznych przy pomocy kategorii muzyczno-
teoretycznych.    
 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 
Celem przedmiotu jest napisanie i przedstawienie przez studenta do obrony – pisemnej pracy 
dyplomowej, odpowiadającej standardom wyznaczonym na kierunku Instrumentalistyka i dopełnienie  
tym samym dyplomu magistra sztuki o refleksję łączącą doświadczenia odtwórcze i praktyczne 
z rozważaniami muzyczno-teoretycznymi i  ogólno-humanistycznymi w kontekście kultury i sztuki.  
 

 

Możliwe języki nauczania 

Język polski; w zależności od pedagogów-promotorów: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.   
 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

● Semestr pierwszy trwania przedmiotu – zaliczenie na podstawie:  
-  sformułowanego tematu pracy;  
-  sporządzonego konspektu pracy;  
-  zgromadzonej bibliografii i lektury jej pozycji podstawowych dla tematu  

● Semestr drugi trwania przedmiotu – zaliczenie na podstawie przyjętej przez promotora pracy  
   (w wersji elektronicznej).  
 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 50 % 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna 50 %  

inne (wymienić)   

Ogółem 
 

100 % 

Literatura obowiązkowa 

Literaturę w ramach seminarium pisemnej pracy dyplomowej kompletuje i opracowuje student – pod  
kierunkiem promotora.  
Literatura dotyczy zagadnień:  

A. ogólnych: historycznych, estetycznych, metodologicznych, humanistycznych; 
B. szczegółowych, związanych z tematem pracy.  

W obu tych zakresach stosowane są: encyklopedie naukowe i słowniki tematyczne, podręczniki 
akademickie, monografie życia i twórczości kompozytorów, katalogi tematyczne twórczości, prace 
naukowe i artykuły z czasopism naukowych i specjalistycznych.   
Literatura podstawowa (w wyborze)  

Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna Krakowie 
2000. 
Hans Heinrich Eggebrecht, Carl Dahlhaus, Co to jest muzyka?, przełożyła Dorota Lachowska, PIW, Warszawa 1992.  
Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, tłum. Zbigniew Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 1997.   
Alicja Jarzębska, Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalej, Musica 



Iagellonica, Kraków 2002. 
Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, 5 tomów: I – Małe formy instrumentalne, II – 
Wielkie formy instrumentalne, III –Pieśń, IV – Opera i dramat, V – Wielkie formy wokalne.      
Hasła z Encyklopedii Muzycznej PWM, red. Elżbieta Dziębowska.  

Monografie kompozytorów – seria PWM.  
Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Krakowie.  
 

Literatura uzupełniająca (w wyborze)  
Manfred Bukofzer, Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, PWN, Warszawa 1970.  
Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, 
Akademia Muzyczna w Krakowie 2004. 
Alfred Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, PWM, Kraków 1983.   
Nikolaus Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, przekład M. Czajka, Fundacja Ruch Muzyczny, Warszawa 1995.   
Nikolaus Harnoncourt, Dialog muzyczny, przekład M. Czajka, Fundacja Ruch Muzyczny, Warszawa 1999.   
Stefan Jarociński, Ideologie romantyczne, PWM, Kraków 1979. 
Muzyka polska 1945-1995, red. T. Malecka, K. Droba, K. Szwajgier, Akademia Muzyczna w Krakowie 1996. 
Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu 
w osiemdziesięciolecie urodzin, red. M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K. Szwajgier, Akademia  Muzyczna w Krakowie 
2001. 
 

 
 


