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ćwiczenia 
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Koordynator przedmiotu Dr hab. Maciej Tworek 

Prowadzący zajęcia Dr Andrzej Korzeniowski, Dr hab. Maciej Tworek 

Cele przedmiotu 

 

 rozwijanie i doskonalenie umiejętności śpiewania w zespole  

 doskonalenie umiejętności czytania nut głosem a vista 

 poznawanie i opanowanie znaczących pozycji repertuaru oratoryjnego 

oraz a cappella 

 doskonalenie techniki wokalnej  

 praca nad interpretacją utworów 

 rozwijanie umiejętności świadomego frazowania;  

 udział w uroczystościach akademickich i życiu koncertowym uczelni 

przygotowanie do występów na scenie i praktyka estradowa 

Wymagania wstępne umiejętność biegłego czytania nut głosem 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze kształcenia  

w zakresie sztuki     do 

PRK 

Wiedza (W) 
KT1aK_W02 

 

 
zna i rozumie teorię, metodologię i terminologię ogólną i 
szczegółową, odpowiednią dla sztuki muzycznej w zakresie 
kompozycji, teorii muzyki i rytmiki, właściwą dla 
studiowanego 
kierunku 
 

 

 

Umiejętności (U) KT1aK _U03  

 

 

 

potrafi wykonywać reprezentatywny repertuar związany 
z kierunkiem studiów i specjalnością oraz w podstawowym 
zakresie interpretować utwory reprezentujące różne style 
muzyczne, a także przekazać dzieło muzyczne w pełni – jego 
materiał dźwiękowy, formę i zawarte w nim idee 
 

 

 

 

 

 

 



Kompetencje 

społeczne (K) 

KT1aK _U03 
KT1aK _K07 

 

 

jest gotów do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, 
intuicji, 
emocjonalności , zdolności twórczego myślenia i twórczej 
pracy 
w trakcie rozwiązywania problemów, elastycznego myślenia 
oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach 
związanych 
z publicznymi prezentacjami 
jest gotów do efektywnej współpracy podczas realizacji 
zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach 
związanych 
z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Semestr I  

Muzykowanie zespołowe. Repertuar z zakresu muzyki oratoryjnej i chóralnej a cappella. 

Tematyka zajęć uwarunkowana jest repertuarem ustalanym przez Senacką Komisję ds. Orkiestr i Chóru na każdy rok 

akademicki Akademii Muzycznej w Krakowie.  

Średnia ilość projektów w roku akademickim wynosi 4 do 6, w zależności od utworów – ich stopnia trudności i rozmiarów.  

Studenci pracują na próbach 2 razy w tygodniu, pod kierunkiem dyrygenta. Zespół chóralny współpracuje z orkiestrami 

Uczelni (symfoniczną i kameralną) oraz z zespołami i solistami. 

Chór występuje  publicznie w Krakowie oraz w innych miastach oraz bierze udział w Festiwalach krakowskich – Dni 

Kompozytorów Krakowskich, Dni Jana Pawła II. Chór występuje regularnie podczas Międzynarodowego Konkursu Sztuki 

wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu prezentując dzieła oratoryjne.  

Chór bierze udział w uroczystościach akademickich we własnej uczelni oraz w uczelniach Krakowa. 

W każdym roku w repertuarze znajduje się przynajmniej jedno dzieło oratoryjne (we współpracy z orkiestrą Akademii) oraz 

przynajmniej jeden koncert a cappella. Chór bierze również udział w wykonywaniu utworów studentów kompozycji. 
 

 

 

 

 
Semestr II 

j.w. 

 
 

 
Kolejne semestry: j.w. 

Metody kształcenia 

Pod kierunkiem prowadzących, studenci przygotowują repertuar przewidziany na dany rok akademicki 

pracując nad indywidualnymi i zespołowymi umiejętnościami wokalnymi. 
 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

udział w koncertach 

ocenianie ciągłe 

KT1aK_W02 

KT1aK _U03 
 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
po każdym semestrze zaliczenie z oceną na podstawie zaangażowania i pracy studenta 

 

Literatura  

Materiały nutowe 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 240 



Przygotowywanie się do zajęć  

Konsultacje  

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia  

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 240 

Liczba punktów ECTS 8 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Praca w zawodowych zespołach wokalnych. 

 


