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Cele przedmiotu 

 poznanie podstaw lub kontynuacja nauki gry na wybranym instrumencie.  

 nabycie podstawowej wiedzy (lub jej poszerzenie) na temat praktycznego wykorzystania 

wiedzy o stylistyce danej epoki, stosowanie odpowiednich środków wykonawczych 

 poszerzenie możliwości warsztatowych, praktyczna analiza stylistyczna i harmoniczna  

 nabycie umiejętności sprawnego czytania a vista z wykorzystaniem fortepianu 

 uzyskanie umiejętności  wykorzystywania fortepianu jako ważnego elementu w 

przygotowaniu do  pracy muzyka instrumentalisty 

Wymagania wstępne    BRAK  

 
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_

W03 

zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki 

oraz orientuje się w dotyczącym tej problematyki 

piśmiennictwie, a także zna style i gatunki muzyczne wraz z 

reprezentatywnymi dla nich dziełami oraz związane z nimi 

tradycje wykonawcze 

P6S_WG 

Ins1aK_

W04 

zna kontekst języka harmonicznego poszczególnych epok i 

stylów P6S_WG 

Ins1aK_

W10 

jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi 

i praktycznymi elementami programu kształcenia  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 

_U05 

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w 

różnego rodzaju zespołach, w szczególności w zakresie 

umiejętności opracowania własnej partii oraz akompaniowania 

soliście  

P6S_UO 

Ins1aK 

_U06 

opanował technikę gry na instrumentach klawiszowych oraz 

podstawowy zakres repertuaru leżący w granicach jego 

umiejętności (nie dotyczy specjalności: gra na fortepianie) 

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 

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 

_K03 

potrafi organizować pracę własną i zespołową, w ramach 

realizacji wspólnych zadań i projektów 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 

_K05 

jest zdolny do formułowania własnych sądów i przemyśleń w 

zakresie tematyki społecznej, naukowej, estetycznej i etycznej 

oraz umie z nich korzystać we własnej pracy artystycznej 
P6S_KO 

P6S_KR 

Ins1aK 

_K10 

efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą 

postawę i samodzielne myślenie w obliczu konieczności 

rozwiązywania problemów 
P6S_KK 

Ins1aK 

_K10 

adaptuje się do nowych lub zmiennych okoliczności, które 

mogą pojawiać się podczas wykonywania pracy artystycznej 
P6S_KK 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

 program nauczania oraz dobór repertuaru jest zindywidualizowany i dostosowany do predyspozycji i umiejętności 

studenta 

 przygotowanie minimum dwóch zróżnicowanych stylistycznie utworów, ukierunkowanych na uzupełnienie wiedzy i 



umiejętności wykonawczych studenta.  

 Zalecany wybór jednego  utworu z okresu baroku. 

 

Semestr II   
 program nauczania oraz dobór repertuaru jest zindywidualizowany i dostosowany do predyspozycji i umiejętności 

studenta 

 przygotowanie przynajmniej trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów 
 Zalecany wybór jednej formy klasycznej. 

 
 

Metody kształcenia 

Praca indywidualna z pedagogiem, udział w koncertach uczelnianych i międzyuczelnianych, udział w 

konkursach ze specyfiką przedmiotu. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, 

ćwiczenie praktyczne, planowanie pracy w oparciu o nabyte umiejętności. Praca z solistami - elemnty 

akompaniamentu, udział w audycjach.  

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Ocena ciągła  Ins1aK_W01 

Ins1aK _U06 

Ins1aK _U04 

Ins1aK_W04 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Semestr 1 – zaliczenie z oceną (wykonanie z pamięci 2 utworów o zróżnicowanej stylistyce) 

Semestr 2 – egzamin (wykonanie z pamięci 3 utworów o zróżnicowanej stylistyce) 

 

Literatura  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowywanie się do zajęć 20 

Konsultacje 0 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 20 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 5 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 

Praktyki  (jeśli obowiązują) Nie dotyczy  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Student jest przygotowany do efektywnego kontynuowania procesu kształcenia w ramach studiów.  

 
 

 

 


