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Cele przedmiotu 

Wykształcenie studenta do zawodu artysty muzyka instrumentalisty i 

prowadzenia działalności artystycznej solowej, kameralnej i orkiestrowej, 

podjęcia pracy nauczyciela (pod warunkiem ukończenia studium 

pedagogicznego). Przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia (uzupełniających 

magisterskich).  

• ewentualna korekta i wykształcenie prawidłowego warsztatu instrumentalnego 

oraz nabycie przez studenta niezbędnej wiedzy teoretycznej koniecznej do 

właściwej interpretacji utworów, 

• samodzielne i świadome kształtowanie własnych wizji muzycznych, 

• doskonalenie techniki instrumentalnej, 

• kształcenie pamięci muzycznej, 

• rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, opanowanie gry na 

instrumencie w możliwie najwyższym stopniu zaawansowania, 

• poznanie repertuaru fletowego od baroku po współczesność,  

• przygotowanie do świadomego opracowywania własnego repertuaru,  

• wykształcenie świadomej oceny własnych osiągnięć w zakresie sztuki 

wykonawczej, 

• rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z przyszłą 

działalnością artystyczną,  

• przygotowanie do uczestnictwa w życiu muzycznym oraz upowszechniania 

wartości estetycznych sztuki muzycznej. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Wymagania wstępne 

- posiadanie świadectwa dojrzałości; 

- wykazanie się umiejętnością gry na flecie na poziomie absolwenta szkoły 

muzycznej  

II st.; 

- zdanie egzaminu wstępnego na studia I stopnia 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki do 

PRK 



Wiedza (W) Ins1aK_W01 zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac 

artystycznych oraz zasady dotyczące środków ekspresji i 

umiejętności warsztatowych  

P6S_WG 

Ins1aK_W02 zna podstawowy repertuar związany ze swoją specjalnością 
oraz podstawową terminologię muzyczną 

P6S_WG 

Ins1aK_W07 zna trendy rozwojowe dziedziny instrumentalistyka właściwe 

dla studiowanej specjalności  

P6S_WG 

Ins1aK_W12 dysponuje podstawową wiedzą o współczesnym życiu 
artystycznym i naukowym w zakresie studiowanego kierunku 

P6S_WG 

Umiejętności (U) Ins1aK_U01 potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje 

artystyczne oraz dysponuje środkami niezbędnymi do ich 

realizacji  
 

P6S_UW 

Ins1aK_U02 posiada podstawowe umiejętności do interpretacji 
związanego z jego specjalnością reprezentatywnego 

repertuaru w różnych stylach   

P6S_UW 

Ins1aK_U03 przyswoił sobie prawidłową postawę oraz technikę (techniki) 

gry na instrumencie i potrafi operować aparatem gry w 

sposób efektywny  

P6S_UU 

P6S_UW 



Ins1aK_U04 opanował metody efektywnego ćwiczenia i urnie pracować w 

znacznym zakresie samodzielnie  

P6S_UU 

P6S_UW 

Ins1aK_U07 osiągnął taką biegłość w czytaniu nut, że czytając a vista 
rozumie muzykę, a podczas przygotowania dzieła 

muzycznego korzysta z tej umiejętności w celu przekazania 

dzieła muzycznego w pełni 

P6S_UW 

Ins1aK_U14 posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI 

wiek 

P6S_UW 

Ins1aK_U15 umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki 

P6S_UW 

Ins1aK_U16 umie realizować własne działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze 

swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, 
intuicji i emocjonalności 

P6S_UW 

Ins1aK_U22 potrafi zastosować formy zachowań i reguły komunikacji 
związane z występami publicznymi 

P6S_UK 

Kompetencje 

społeczne (K) 
Ins1aK_K01 potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne 

informacje 

P6S_UU 

P6S_KR 



Ins1aK_K02 realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce - wynikające z wykorzystania 

wiedzy i wyobraźni twórczej 

P6S_KK 

Ins1aK_K04 jest zdolny do samooceny i konstruktywnej krytyki w obrębie 
działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojętej kultury 

P6S_KK 

Ins1aK_K08 adekwatnie promuje i prezentuje własną działalność 

artystyczną w oparciu o przepisy prawa autorskiego 

P6S_WG 

Ins1aK_K09 adaptuje się do nowych lub zmiennych okoliczności, które 
mogą pojawiać się podczas wykonywania pracy artystycznej 

P6S_KO 
P6S_KR 

 

Ins1aK_K10 efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą 

postawę i samodzielne myślenie w obliczu konieczności 

rozwiązywania problemów 

P6S_KK 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Program nauczania jest zindywidualizowany, stosownie do predyspozycji studenta, jego umiejętności i 

osobowości. Na tej podstawie, jak również tempa rozwoju studenta, opracowywane są długoterminowe plany 

dydaktyczne.  

Studia licencjackie to ciągłe doskonalenie warsztatu instrumentalnego, polegające na:  

• doskonaleniu techniki manualnej i biegłości technicznej, 

• opanowaniu posługiwania się wszystkimi rodzajami dynamiki w skali całego instrumentu,  

• wzbogacaniu artykulacji, 

• nabywaniu biegłości czytania nut prima vista, 

• uwrażliwianiu na realizację zapisu nutowego w zakresie frazowania i stylistyki, 

• ćwiczeniu pamięci muzycznej, 

• poznawaniu literatury fletowej różnych epok, 

• rozwijaniu wrażliwości na realizację zróżnicowanego repertuaru muzycznego pod względem epok i stylów. 

W ciągu studiów student, w zależności od możliwości i predyspozycji, jest przygotowywany do udziału w 

konkursach, przesłuchaniach, festiwalach itp. 

 



Semestr I 

Programy są zindywidualizowane  w zależności od potrzeb studentów, którzy często wymagają korekty aparatu 

gry obejmujące takie elementy, jak: postawa grającego, prawidłowy oddech, kształtowanie dźwięku mi jego 

barwa, prawidłowa intonacja i artykulacja, doskonalenie biegłości technicznej.  

Program obejmuje opanowanie gam, pasaży i  ich  przewrotów, interwałów, oraz etiud o różnych wymaganiach, 

w tym  etiuda kantylenowa i trylowa. 

 

Semestr II 

Gamy, pasaże i ich przewroty, interwały, etiudy, oraz program złożony minimum  z koncertu,  utworu cyklicznego 

oraz utworu dowolnego. Jeden z utworów musi być wykonany z pamięci. 

Semestr III 

Gamy, pasaże i ich przewroty, interwały, etiudy, oraz program złożony minimum  z koncertu,  utworu cyklicznego 

oraz utworu dowolnego. Jeden z utworów musi być wykonany z pamięci. 

Semestr IV 

Gamy, pasaże i ich przewroty, interwały, etiudy, oraz program złożony minimum  z koncertu,  utworu cyklicznego 

oraz utworu dowolnego. Jeden z utworów musi być wykonany z pamięci. 

Semestr V 

Gamy, pasaże i ich przewroty, interwały, etiudy, oraz program złożony minimum  z koncertu,  utworu cyklicznego 

oraz utworu dowolnego. Jeden z utworów musi być wykonany z pamięci. 

Semestr VI 

Student przygotowuje program recitalu złożonego z minimum  trzech utworów, w tym  koncertu, przynajmniej 

jednego utworu cyklicznego, utwór dowolnego.  Jeden z utworów musi być wykonany  z pamięci.  Czas trwania 

recitalu min. 45 minut. Recital musi być nagrany, a nośnik zapisu nagrania podpisany przez pedagoga przedmiotu 

głównego (promotora), złożony w dziekanacie Wydziału. 

Program jest złożony z utworów z towarzyszeniem fortepianu lub innych instrumentów, oraz na flet solo. 

 

Metody kształcenia 

Lekcje indywidualne są realizowane w relacji mistrz - uczeń.  

Zajęcia odbywają się często wspólnie z udziałem innych studentów klasy, oraz w formie 

audycji (min. 2 razy w semestrze) i prezentacji klasowych oraz ich wspólnego omówienia, 

polegającego na wyrażeniu przez studenta własnej oceny, dyskusji z udziałem innych 

studentów klasy, oraz oceny pedagoga.  

Integralną częścią kształcenia jest praca z pianistą - kameralistą lub innym 

instrumentalistą w zależności od programu.  

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

• obserwacja ciągła podczas zajęć i weryfikacja postępów w 

rozwoju studenta; 

Zaliczenia i egzaminy: 

• w semestrze I - egzamin techniczny  

• w semestrach II -  V - egzamin składający się z dwóch części: 

część techniczna (gamy, interwały, pasaże i ich przewroty oraz 10 

etiud, w tym trylowa i kantylenowa), w czasie sesji 

egzaminacyjnej egzamin polegający na prezentacji 

przygotowanego w semestrze programu,  

• w semestrze VI – recital dyplomowy 

Wpływ na ocenę mogą mieć wyniki lub osiągnięcia konkursowe 

jak również udział w znaczących koncertach wykonywanych poza 

Uczelnią. 

Ins1aK_W01 

Ins1aK_W02 

Ins1aK_W07 

Ins1aK_W12 

Ins1aK_U01 

Ins1aK_U02 

Ins1aK_U03 

Ins1aK_U04 

Ins1aK_U07 

Ins1aK_U14 

Ins1aK_U15 

Ins1aK_U16 

Ins1aK_U22 

Ins1aK_K01 

Ins1aK_K02 

Ins1aK_K04 

Ins1aK_K08 

Ins1aK_K09 

Ins1aK_K10 

 



Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia w każdym semestrze jest przygotowanie przez studenta 

programu w stopniu umożliwiającym jego publiczną prezentację. 

Forma: Kolokwia i egzaminy semestralne oceniane komisyjnie.  

 

 

Literatura obowiązkowa: 

zbiory etiud, wprawek, ćwiczeń technicznych, poradniki metodyczne - również w językach obcych:  

Eugeniusz Towarnicki: Flet od A do Z 

Nicolas Harnocourt: Muzyka mowa dźwięków 

Albert Schweitzer: J. S. Bach 

Manfred Bukofzer: Muzyka w epoce baroku 

Tadeusz Wroński: Zagadnienia gry skrzypcowej - technologia pracy 

Podręczniki metodyczne autorstwa: Ph. Bernold, P. L. Graf, M. Moyce 

Nagrania płytowe 

Strony internetowe dotyczące studiowanej specjalności, kompozytorów. 

Czynny i bierny udział w seminariach naukowych, kursach mistrzowskich, konkursach krajowych i 

międzynarodowych 

Literatura uzupełniająca: 

Nagrania CD i DVD utworów realizowanych podczas studiów, tabele chwytów, encyklopedie i słowniki, źródła 

internetowe 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 180 

Przygotowywanie się do zajęć 955 

Konsultacje 15 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 150 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 150 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 1450 

Liczba punktów ECTS 58 

Praktyki (jeśli obowiązują) Praktyki realizowane są w ramach przedmiotów obowiązkowych 

wybieralnych  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Prowadzenie działalności solowej, kameralnej, orkiestrowej, pedagogicznej (w zależności od ukończenia studium 

pedagogicznego). 



 

 


