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Cele przedmiotu 

 
Rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej, 

Doskonalenie biegłości czytania tekstu nutowego, 

Doskonalenie precyzji rytmicznej, 

Zwiększenie zdolności rozpoznawania zjawisk dźwiękowych, niezależnie od barwy dźwięku  

 
 

Wymagania wstępne 
Wiedza i doświadczenie z zakresu kształcenia słuchu,  

nabyte podczas I roku studiów licencjackich 

 
Symbol 

EKK 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze kształcenia  

w zakresie sztuki do 

PRK 

Wiedza (W) 

Ins1aK_

W01  

 

 

Ins1aK_

W10  
 

zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac 

artystycznych oraz zasady dotyczące środków ekspresji i 

umiejętności warsztatowych 

 

jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi 

i praktycznymi elementami programu kształcenia 

P6S_WG 

 

 

 

P6S_WG 
 

Umiejętności (U) 

Ins1aK 

_U01  

 

 

Ins1aK 

_U08  

 

Ins1aK 

_U09  

Ins1aK 

_U10  
 

potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje 

artystyczne oraz dysponuje środkami niezbędnymi do ich 

realizacji 

 

osiągnął biegłość w zakresie słuchowego rozpoznawania 

materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim 

 

posiada umiejętność słyszenia harmonicznego  

 

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur 

rytmicznych i metrorytmicznych, aspektów wykonawczych, 

rozpoznawania zjawisk harmonicznych charakterystycznych 

dla różnych epok oraz tworzenia struktur harmonicznych w 

poszczególnych stylach (dotyczy wybranych specjalności) 

P6S_UW 

 

 

 

P6S_UW 

 

 

P6S_UW 

 

P6S_UW 
 



Kompetencje 

społeczne (K) 

Ins1aK 

_K01  

 

Ins1aK 

_K02  
 

potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne 

informacje 

 

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce - wynikające z wykorzystania wiedzy 

i wyobraźni twórczej 

P6S_UU 

P6S_KR 

 

P6S_KK 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

 Rozwijanie percepcji struktur muzycznych, w oparciu o barwy naturalne i syntetyczne. 

 

 Rozwijanie zdolności wykonawczego kontrolowania skomplikowanych struktur rytmicznych. 

 

 Słuchowe rozpoznawanie elementarnych cech dźwięku  

z użyciem specjalistycznych programów komputerowych. 

 

 Rozwijanie pamięci muzycznej i wyobraźni brzmieniowej na bazie instrumentarium elektronicznego. 

 

 Rozwijanie umiejętności słyszenia mikrointerwałów. 

 

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnic między strojem równomiernie temperowanym,  

a strojami historycznymi. 

 

Metody kształcenia 

 

Wykorzystanie interaktywnego oprogramowania komputerowego  

(Earmaster, Solfeggio, Auralia etc.) do przeprowadzania ćwiczeń. 

 

Analiza porównawcza nagranych przykładów muzycznych (audio i video) i nutowych. 

 

Praca indywidualna i grupowa. 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Semestr 3 lub 5 – egzamin 

Semestr 4 lub 6 – egzamin 
Ins1aK_W01  

Ins1aK_W10  

Ins1aK _U01  

Ins1aK _U08  

Ins1aK _U09  

Ins1aK _U10  

Ins1aK _K01  

Ins1aK _K02 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Realizacja wybranych zadań za pomocą interaktywnych programów  

do komputerowego kształcenia słuchu - ocena uczynionych postępów w przebiegu obu semestrów 

 

Literatura 

Interaktywne programy komputerowe do kształcenia słuchu:  

Solfeggio, Earmster, Auralia  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 10 

Konsultacje - 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 10 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu - 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 80 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  



Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS  

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Ważny składnik przygotowania do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I i II stopnia. 

 


