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Cele przedmiotu 

Wykształcenie zawodowe muzyka instrumentalisty z tytułem magistra sztuki na kierunku 

instrumentalistyka, w specjalności - gra na akordeonie. 

Przygotowanie do wszechstronnej, samodzielnej działalności artystyczno-koncertowej   

i upowszechniania wartości estetycznych sztuki muzycznej. 

Przygotowanie do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela gry na akordeonie  

i prowadzenia akordeonowych zespołów akordeonowych we wszystkich stopniach 

szkolnictwa muzycznego przy uwzględnieniu ukończenia studium pedagogicznego. 

Przygotowanie do podjęcia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich III stopnia 

dla dalszego prowadzenia działalności artystycznej i naukowej. 

 

Wymagania wstępne 

Posiadanie dyplomu z tytułem licencjata studiów I stopnia w specjalności - gra na akordeonie. 

Wykazanie umiejętności wykonawczych programu muzycznego na poziomie dyplomu 

licencjackiego oraz pozytywne zdanie egzaminu wstępnego na studia II stopnia z wynikiem: 

- co najmniej 18 pkt – z egzaminu kierunkowego;  

- minimum 13 pkt – z każdego przedmiotu egzaminu uzupełniającego. 

 Symbol efektu EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie efektów 

do PRK 

Wiedza (W) Ins2aK_W01 osiągnął gruntowną znajomość repertuaru związanego 

 ze swoją specjalnością oraz - gdy zachodzi taka potrzeba - 

z instrumentami pokrewnymi, w szczególności w zakresie 

wybranego stylu i profilu studiów (profil studiów dotyczy 

wybranych specjalności) 

P7S_WG 

Ins2aK_W02 zna szczegółowe zasady dotyczące dziedziny 

instrumentalistyka niezbędne do formułowania  

i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie 

właściwym dla studiowanej specjalności 

P7S_WG 

Ins2aK_W03 zna kontekst historyczny i kulturowy dziedziny 

instrumentalistyka i związek z innymi dziedzinami 

współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę  

P7S_WG 
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Ins2aK_W04 zna zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania 

działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na 

podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi 

tradycjach twórczych i odtwórczych 

P7S_WG 

Ins2aK_W06 poznał wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, 

umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi 

artystycznej 

P7S_WG 

Ins2aK_W10 wykazuje głębokie zrozumienie powiązań i zależności 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami 

studiów oraz wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju 

artystycznym  

P7S_WG 

Ins2aK_W11 poznał trendy rozwojowe z zakresu dziedziny 

instrumentalistyka w szczególności w obrębie wybranej 

specjalności  

P7S_WK 

Ins2aK_W14 wykazuje znajomość podstawowych zagadnień związanych 

z historycznie zorientowanym wykonawstwem muzyki 

dawnej oraz z technikami kompozytorskimi, notacją  

i praktyką wykonawczą muzyki współczesnej 

P7S_WG 

Ins2aK_W15 zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny 

instrumentu związanego z jego specjalnością, a także 

orientuje się w dotyczącej go problematyce technologicznej        

P7S_WG 

Umiejętności (U) Ins2aK_U01 potrafi wykorzystywać wysoko rozwiniętą osobowość 

artystyczną, umożliwiającą opracowywanie  

i realizowanie własnych, oryginalnych koncepcji 

artystycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą wzorców 

formalnych, stylów muzycznych i tradycji wykonawczych 

P7S_UW 

Ins2aK_U02 wykonuje obszerny repertuar związany ze swoją 

specjalnością, wykazując się swobodą w interpretowaniu 

utworów w różnych stylach i specjalizując się w wybranym 

przez siebie stylu 

P7S_UW 

Ins2aK_U03 wykazuje pełne opanowanie techniki (technik) gry na 

instrumencie, odpowiadające wymaganiom stawianym 

przez repertuar, z uwzględnieniem - jeśli dotyczy to 

danej specjalności i wybranego zakresu specjalizacji 

stylistycznej - historycznych technik wykonawczych  

P7S_UU 

P7S_UW 

Ins2aK_U04 jest przygotowany do całkowicie samodzielnej pracy nad 

repertuarem oraz wyrażania własnych koncepcji 

artystycznych 

P7S_UU 

P7S_UW 

Ins2aK_U05 jest przygotowany do współdziałania w różnych składach 

instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w oparciu  

o wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów 

muzycznych i tradycji wykonawczych, a także do 

podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (dotyczy 

wybranych specjalności i wybranego zakresu programu 

studiów) 

P7S_UO 
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Ins2aK_U10 jest w pełni przygotowany do samodzielnej pracy koncertowej  

i wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z różnymi 

rodzajami publiczności przez odpowiedni dobór programów 

koncertowych oraz wierne, płynne i artystycznie 

ukształtowane ich wykonywanie 

P7S_UK 

Kompetencje 

społeczne (K) 
Ins2aK_K01 wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy, 

podejmowania samodzielnych, nowych i kompleksowych 

działań również w warunkach ograniczonego dostępu do 

informacji, a także w stopniu znaczącym przyswoił sobie 

umiejętność krytycznej oceny 

P7S_UU 

P7S_KK 

Ins2aK_K02 w sposób świadomy i poparty doświadczeniem 

wykorzystuje w różnych sytuacjach mechanizmy 

psychologiczne wspomagające jego działania w kierunku 

uzyskania pewności siebie 

P7S_KK 

Ins2aK_K05 jest kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do 

świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 

specjalności oraz innych szeroko pojętych działań 

kulturotwórczych 

P7S_UU 

P7S_KR 

Ins2aK_K06 jest zdolny do krytycznej oceny własnych działań twórczych 

i artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne 

przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki 

P7S_KK 

 

Ins2aK_K07 korzysta z możliwości poszerzania swojej wiedzy, 

modyfikuje ukształtowane w czasie studiów schematy 

poznawcze poprzez ustawiczne samokształcenie, jest gotów 

do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych 

osób  

P7S_UU 

P7S_KR 

 

Ins2aK_K08 potrafi zaplanować swoją drogę kariery zawodowej, 

upowszechniać, w szerokich kręgach społecznych, treści  

i formy z zakresu kultury muzycznej oraz zarządzać 

zasobami własności intelektualnej w oparciu o znajomość 

prawa autorskiego 

P7S_KO 

P7S_KR 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Osiąganie wirtuozowskich umiejętności warsztatowo-technicznych oraz doskonalenie procesu tworzenia zindywidualizowanych 

artystycznie interpretacji muzycznych – wszechstronnego pod względem formy, gatunku, charakteru, technik kompozytorskich, 

języka muzycznego i stylistyki – repertuaru muzycznego oryginalnej literatury akordeonowej, jak również realizowanie 

wartościowych pod względem estetycznym i artystycznym transkrypcji dzieł muzycznych różnych epok i stylów, z zachowaniem 

związanych z nimi historycznych tradycji wykonawczych. 

Zdobywanie wszechstronnej wiedzy muzycznej i świadomości wieloaspektowego oglądu dzieła muzycznego w procesie tworzenia 

szerokiego repertuaru koncertowego, umożliwiającego realizację własnych, twórczych działań artystycznych. 

 

Semestr I 

Studia poznawcze oryginalnej literatury akordeonowej, zróżnicowanej pod względem formy, gatunku, charakteru, technik 

kompozytorskich, języka muzycznego i stylistyki, z uwzględnieniem praktycznych aspektów wykonawczych, w tym rozwijanie 

umiejętności dostosowania adekwatnych środków techniki wykonawczej dla osiągania zamierzonych jakości interpretacyjno-

wyrazowych. 

Analiza i praktyka realizacji transkrypcji dzieł muzyki różnych epok i stylów z zachowaniem ich estetycznych i artystycznych 

wartości. 

Publiczna prezentacja, w postaci audycji lub koncertu w ramach scenicznej praktyki wykonawczej, przygotowanego  

i zrealizowanego w semestrze programu muzycznego. 

Realizacja programu muzycznego, składającego się z oryginalnych kompozycji muzyki akordeonowej, zawierającego  

co najmniej jeden utwór cykliczny. Program winien być uzupełniony zróżnicowanymi stylistycznie transkrypcjami dzieł 

muzycznych z różnych epok. 

Co najmniej dwie kompozycje muszą być wykonane z pamięci. 
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Semestr II   
Studia poznawcze oryginalnej literatury akordeonowej, zróżnicowanej pod względem formy, gatunku, charakteru, technik 

kompozytorskich, języka muzycznego i stylistyki, z uwzględnieniem praktycznych aspektów wykonawczych, w tym rozwijanie 

umiejętności dostosowania adekwatnych środków techniki wykonawczej dla osiągania zamierzonych jakości interpretacyjno-

wyrazowych. 

Analiza i praktyka realizacji transkrypcji dzieł muzyki różnych epok i stylów z zachowaniem ich estetycznych i artystycznych 

wartości. 

Publiczna prezentacja, w postaci audycji lub koncertu w ramach scenicznej praktyki wykonawczej, przygotowanego  

i zrealizowanego w semestrze programu muzycznego. 

Realizacja programu muzycznego, składającego się z oryginalnych kompozycji muzyki akordeonowej, zawierającego  

co najmniej jeden utwór cykliczny. Program winien być uzupełniony zróżnicowanymi stylistycznie transkrypcjami dzieł 

muzycznych z różnych epok. 

Co najmniej dwie kompozycje muszą być wykonane z pamięci. 
Semestr III 

Studia poznawcze oryginalnej literatury akordeonowej, zróżnicowanej pod względem formy, gatunku, charakteru, technik 

kompozytorskich, języka muzycznego i stylistyki, z uwzględnieniem praktycznych aspektów wykonawczych, w tym rozwijanie 

umiejętności dostosowania adekwatnych środków techniki wykonawczej dla osiągania zamierzonych jakości interpretacyjno-

wyrazowych. 

Analiza i praktyka realizacji transkrypcji dzieł muzyki różnych epok i stylów z zachowaniem ich estetycznych i artystycznych 

wartości. 

Publiczna prezentacja, w postaci audycji lub koncertu w ramach scenicznej praktyki wykonawczej, przygotowanego  

i zrealizowanego w semestrze programu muzycznego. 

Realizacja w postaci publicznego recitalu dyplomowego, zróżnicowanego stylistycznie programu muzycznego o czasie trwania nie 

krótszym niż 45 min., zawierającego transkrypcje dzieł muzyki różnych epok i stylów, a także oryginalnych kompozycji muzyki 

akordeonowej, w tym co najmniej jednego utworu cyklicznego.  

Dopuszcza się wykonanie recitalu dyplomowego z programem monograficznym lub uzupełnienie programu recitalu utworami  

z zakresu kameralistyki. 

Co najmniej dwie kompozycje muszą być wykonane z pamięci. 

Recital dyplomowy należy zarejestrować na nośniku CD lub DVD. 

 

Semestr IV 
Studia poznawcze oryginalnej literatury akordeonowej, zróżnicowanej pod względem formy, gatunku, charakteru, technik 

kompozytorskich, języka muzycznego i stylistyki, z uwzględnieniem praktycznych aspektów wykonawczych, w tym rozwijanie 

umiejętności dostosowania adekwatnych środków techniki wykonawczej dla osiągania zamierzonych jakości interpretacyjno-

wyrazowych. 

Analiza i praktyka realizacji transkrypcji dzieł muzyki różnych epok i stylów z zachowaniem ich estetycznych i artystycznych 

wartości. 

Publiczna prezentacja, w postaci audycji lub koncertu w ramach scenicznej praktyki wykonawczej, przygotowanego  

i zrealizowanego w semestrze programu muzycznego. 

Realizacja w postaci publicznego recitalu dyplomowego, zróżnicowanego stylistycznie programu muzycznego o czasie trwania nie 

krótszym niż 45 min., zawierającego transkrypcje dzieł muzyki różnych epok i stylów, a także oryginalnych kompozycji muzyki 

akordeonowej, w tym co najmniej jednego utworu cyklicznego.  

Dopuszcza się wykonanie recitalu dyplomowego z programem monograficznym lub uzupełnienie programu recitalu utworami  

z zakresu kameralistyki. 

Co najmniej dwie kompozycje muszą być wykonane z pamięci. 

Recital dyplomowy należy zarejestrować na nośniku CD lub DVD. 

 

Metody kształcenia 

 

Zajęcia prowadzone w trybie indywidualnym, w formie: 

 

- praktyki instrumentalnej, służącej rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności wykonawczych  

w oparciu o prawidłowo ukształtowany aparat gry; 

 

- studiowania treści muzycznych, doboru i wykorzystania środków wykonawczo-technicznych 

i wyrazowych na bazie szerokiego zakresu akordeonowego repertuaru muzycznego (w tym: 

czytanie a’vista, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania zagadnień wykonawczo-

interpretacyjnych, oraz doskonalenia umiejętności odczytywania zapisu muzyki XX i XXI 

wieku); 

 

- porównywania i omawiania różnych interpretacji muzycznych na podstawie dostępnych 

nagrań fonograficznych lub udziału w koncertach własnych i innych wykonawców; 
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- analizy budowy formy muzycznej opracowywanych kompozycji, z uwzględnieniem 

wypracowanych tez i spostrzeżeń dla potrzeb zindywidualizowanej interpretacji muzycznej; 

 

- opracowywania transkrypcji, doboru środków wykonawczo-wyrazowych (m.in.: 

wariantywności aplikatury, regestracji, dostosowywania układu fakturalnego, uzyskiwania 

prawidłowych proporcji brzmienia struktur wielowarstwowych, frazowania i świadomego 

miechowania); 

 

- ćwieczenia pamięciowego fragmentów lub całości kompozycji w zakresie realizowanego  

i poznawanego repertuaru; 

 

- dyskusji na tematy związane z praktyką wykonawczą, wykorzystywaniem nabytej wiedzy 

teoretycznej, niezbędnej dla prawidłowego procesu wykonawczego, oraz dyskusji o 

zagadnieniach współczesnego życia artystycznego i naukowego w zakresie wykonawstwa 

muzyki akordeonowej. 
 

Metody weryfikacji 

efektów uczenia się 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol efektu 

 

Ciągła analiza w trakcie wszystkich zajęć, oraz kontrola okresowa w ramach 

okolicznościowych audycji klasowych, koncertów, przesłuchań  

i konkursów, nagrań fonograficznych audio-wideo procesu asymilacji 

opracowywanego tekstu muzycznego, estetyki i sposobu jego artystycznej 

prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności 

wykonawczych oraz adekwatności środków technicznych i ekspresyjnych  

w wypracowywanych interpretacjach muzycznych. 

 

Kontrola pod względem zgodności historycznego wykonawstwa  

i interpretacji realizowanych transkrypcji dzieł muzycznych różnych epok 

oraz nurtów stylistycznych, w odniesieniu do rozwojowych trendów 

akordeonowej sztuki wykonawczej i adekwatności zastosowanych środków 

techniki instrumentalnej i środków wyrazu. 

 

Merytoryczna kontrola i analiza treści dyskusji podejmowanych przez 

studenta w trakcie kolejnych zajęć indywidualnych na temat 

opracowywanego repertuaru akordeonowego, lub w warunkach grupowego 

omawiania i krytycznej samooceny jakości wykonania programu muzycznego 

w trakcie periodycznych audycji klasowych. Szczególna uwaga poświęcona 

umiejętności i trafności świadomego używania adekwatnych pojęć 

muzycznych i wykorzystywania zdobywanej wiedzy.  

 

Kontrola procesu opracowywania i zastosowania adekwatnych środków  

w realizacjach samodzielnych koncepcji artystycznych, opartych na 

zróżnicowanej stylistyce (monograficzny koncert, opracowywanie  

i zrealizowanie wybranego przez siebie programu muzycznego w postaci 

audycji słowno-muzycznych w ramach promocji własnych działań 

artystycznych oraz popularyzacji instrumentu i muzyki akordeonowej).  

 

Kontrola adaptacji do nowych i zmiennych okoliczności w wyniku 

wielokrotnych i długoterminowych obserwacji występów studenta w różnych 

uwarunkowaniach zewnętrznych (m.in.: zmienność akustyczna sal 

koncertowych, zróżnicowanie oczekiwań mniej lub bardziej wymagającej 

publiczności, dobór repertuaru, nawiązywanie kontaktu z publicznością, 

sposób rozwiązywania problemów wykonawczych, w tym: opanowywanie 

stresu oraz niwelowanie kłopotów pamięciowych. 

 

Kontrola prawidłowości i biegłości czytania nut a’vista w trakcie 

indywidualnych zajęć, z uwzględnieniem własnych propozycji muzycznej 

interpretacji wykonawczej wybranych kompozycji, w tym kontrola 

umiejętności odczytywania zapisu muzyki XX i XXI wieku. 

 

Merytoryczna ocena artystycznych wartości wykonawczych w trakcie 

prezentacji muzycznej podczas komisyjnego egzaminu semestralnego, 

Ins2aK_W01 

Ins2aK_W02 

Ins2aK_W03 

Ins2aK_W04 

Ins2aK_W06 

Ins2aK_W10 

Ins2aK_W11 

Ins2aK_W14 

Ins2aK_W15 

Ins2aK_U01 

Ins2aK_U02 

Ins2aK_U03 

Ins2aK_U04 

Ins2aK_U05 

Ins2aK_U10 

Ins2aK_K01 

Ins2aK_K02 

Ins2aK_K06 

Ins2aK_K07 

Ins2aK_K08 
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uwzględniająca wszelkie istotne czynniki muzycznej interpretacji  

(m.in.: prawidłowość stylistyczna, estetyka brzmienia i kształtowania 

dźwięku, frazowanie, ekspresja, zgodność z założeniami budowy formalnej, 

opanowanie stresu, umiejętność gry pamięciowej, ogólny efekt artystyczno-

sceniczny, itp.). 

 

Ocena i spostrzeżenia w trakcie semestralnych egzaminów (semestry: I i II), 

oraz dwóch recitali dyplomowych (semestry: III i IV). 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Osiągnięcie efektów kształcenia w każdym semestrze potwierdza się zaliczeniem na podstawie 

przygotowanego przez studenta programu, w stopniu umożliwiającym jego publiczną prezentację. 

Podczas egzaminów oceniane jest przygotowanie techniczne i poziom artystyczny wykonywanego 

programu, z uwzględnieniem aktywności koncertowej i sukcesów na konkursach muzycznych. 

 

 

Literatura: 

 
Dastych, J., Galas, S., Powroźniak, J., Puchnowski, W.L., Akordeon od „a” do „z”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1966; 

Jacomucci, C., Delaney, K., Mastering Accordion Technique – A new approach to accordion playing based on the Alexander Technique, 

Edition C. Jacomucci & K. Delaney, Tricase (Italy), 2013. 

Lips, F., Iskusstwo igry na bajanie, Muzyka, Moskwa 1998; 

Puchnowski, W.L., Szkoła miechowania i artykulacji akordeonowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1964-1980; 
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Adamowicz-Kaszuba, T., Muzyka programowa XX wieku w repertuarze akordeonowym, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. 

Warszawa 2006; 

Adamowicz-Kaszuba, T., Wspominając Mistrza...Akordeonowa twórczość Bronisława Kazimierza Przybylskiego w moim życiu. [w:] Tempus 

fugit, musica manet. Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam, red. Dowlasz. B., Śliwkiewicz-Cisak, E. Wydawnictwo Muzyczne 
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Akimow, J., Niekotoryje problemy teorii ispołnitielstwa na bajanie, Sowietskij Kompozitor, Moskwa, 1980; 

Basurmanow, A.P., Sprawocznik bajanista, Sowietskij Kompozitor, Moskwa 1982; 

Dastych, J., Pomykajczyk, M., Akordeon – Budowa, konserwacja, działanie, Wydawnictwo Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa 

1959; 

Dowlasz, B., Akordeon w twórczości Bronisława Kazimierza Przybylskiego. [w:] Tempus fugit, musica manet. Bronisław Kazimierz Przybylski  
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i Akordeonu, Kraków, 2000; 
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Katedry Akordeonistyki, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 1996; 
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Literatura wspomagająca: 

 

Nagrania CD i DVD kompozycji realizowanych podczas studiów, 

Encyklopedie muzyczne, przewodniki koncertowe, muzyczne czasopisma i publikacje periodyczne, słowniki. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowywanie się do zajęć 880 

Konsultacje 15 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 145 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 140 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 1300 

Liczba punktów ECTS 52 

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

obowiązkowych 

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 
 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Prowadzenie samodzielnej działalności koncertowej (solowej, kameralnej, z towarzyszeniem orkiestry). 

Praca pedagogiczna we wszystkich typach szkół muzycznych, pod warunkiem ukończenia modułu pedagogicznego. 

Możliwość podjęcia studiów doktoranckich III stopnia i prowadzenia działalności naukowo-artystycznej. 

 

 


