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Cele przedmiotu 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez 

studentów umiejętności i wiedza 

WIEDZA 
- w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego: 

          Student dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą repertuaru współczesnej muzyki 

kameralnej (K_W02). 
- w zakresie zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej: 

          Student posiada wiedzę na temat kontekstu muzyki współczesnej i jej związków z 

innymi dziedzinami życia  
          (K_W06).  

- w zakresie umiejętności improwizacyjnych: 

          Student poszerza wiedzę dotyczącą zespołowej improwizacji w sposób 

umożliwiający swobodną improwizację w         
          Ramach różnych kierunków muzyki (K_W09). 

UMIEJĘTNOŚCI 

- w zakresie ekspresji artystycznej: 
          Student posiada rozwiniętą osobowość artystyczną niezbędną do realizacji 

własnych koncepcji artystycznych  

          (K_U01). 
          Student samodzielnie interpertuje i wykonuje współczesne kompozycje kameralne 

na wysokim poziomie,  

zgodnie z  uwarunkowaniami stylistycznymi (K_U02). 

- w zakresie repertuaru: 
          Na bazie dośwadczeń wyniesionych ze studiów I stopnia student potrafi budować i 

pogłębiać repertuar               

          współczesnej muzyki kameralnej (K_U04). 
- w zakresie pracy w zespole: 

          Student jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych i 

posiada umiejętność współdziałania 

          z innymi artystami także w ramach projektów o charakterze multidyscyplinarnym 
(K_U06). 

          Student posiada umiejętność kreowania projektów artystycznych oraz zdolność do 

podejmowania wiodącej  
          roli w zespołach kameralnych (K_U07). 

- w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, 

twórczych i odtwórczych:  
Student, rozwijając umiejętności nabyte na studiach I stopnia, poszerza swoje zdolności 

do tworzenia i 

           realizowania własnych koncepcji artystycznych (K_U08). 

- w zakresie improwizacji: 
           Student posiada umiejętność improwizowania (K_U13). 

- w zakresie publicznych prezentacji: 

           Student stosuje techniki pozwalające panować nad objawami stresu (K_U16). 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

- w aspekcie niezależności: 

           Student jest kompetentnym i niezależnym artystą zdolnym do zastosowania 
zdobytej wiedzy w ramach szeroko 

           pojętych działań twórczych (K_K01). 

           Student inicjuje działania artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym 

(K_K02). 
- w aspekcie komunikacji społecznej: 

           Student potrafi funkcjonować w społeczeństwie w zakresie realizowania własnych 

działań artystycznych i       
           dostosowywania się do współczesnego rynku pracy (K_K05). 

           Student prezentuje specjalistyczne, złożone projekty w formie przystępnej dla 

osób niezwiązanych z muzyką     

           (K_K06). 
- w aspekcie uwarunkowań psychologicznych: 

           Student potrafi zaplanować i realizować własną ścieżkę kariery zawodowej 

(K_K07). 
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Wymagania wstępne 
Ukończone studia licencjackie i pozytywny wynik konkursowego egzaminu 

wstępnego. 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

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 

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_W05 zna i rozumie trendy rozwojowe w historii muzyki oraz 

orientuje się w dotyczącym tej problematyki piśmiennictwie, 
a także zna gruntownie style i gatunki muzyczne wraz z 

reprezentatywnymi dla nich dziełami oraz związane z nimi 

tradycje wykonawcze 

P7S_WG 

Ins2aK_W06 poznał wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, 

umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi 

artystycznej 

P7S_WG 
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Ins2aK_W07 posiada wiedzę i umiejętności w zakresie konstruowania 

pracy naukowej i terminologii naukowej odnoszącej się do 

zjawisk muzycznych 

P7S_WG 

Ins2aK_W08 zna szeroki zakres wzorców leżących u podstaw 
improwizacji i umie je stosować w różnych kontekstach 

(dotyczy wybranych specjalności i wybranego zakresu 

programu studiów) 

P7S_WG 

Ins2aK_W09 dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą stylistycznego 

zróżnicowania realizacji basso continuo (dotyczy wybranych 

specjalności i wybranego zakresu programu studiów) 

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_W12 dysponuje pogłębioną wiedzą o współczesnym życiu 
artystycznym i naukowym oraz instytucjach kultury w 

zakresie studiowanej specjalności  

P7S_WK 
 

Ins2aK_W13 posiada wiedzę w zakresie przepisów prawa, odnoszących się 

do instytucji związanych z wybraną sferą działalności 

kulturalnej, medialnej, promocyjnej oraz finansowej, w 
szczególności prawa autorskiego i prawa związanego z 

zarządzaniem własnością intelektualną 

P7S_WG 
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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 _U06 osiągnął wysoki poziom biegłości w improwizowaniu 
(dotyczy wybranych specjalności i wybranego zakresu 
programu studiów) 

P7S_UU 
P7S_UW 

Ins2aK _U07 opanował w wysokim stopniu umiejętność poprawnej 
stylistycznie realizacji basso continuo w oparciu o bas 
cyfrowany i niecyfrowany (dotyczy wybranych specjalności i 
wybranego zakresu programu studiów) 

P7S_UW 

Ins2aK _U08 posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji 
w formie pisemnej i ustnej na podstawie wiedzy zawartej w 
materiałach źródłowych oraz jej interpretacji, a także opisu 
zjawisk muzycznych językiem naukowym 

P7S_UK 

Ins2aK _U09 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki  
i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P7S_UK 

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 
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Ins2aK _K03 posiada umiejętność inicjowania i przewodniczenia pracy 
zespołowej, prowadzenia negocjacji oraz przekazywania 
swoich rozwiązań i przemyśleń w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały zarówno dla odbiorców profesjonalnych, jak i 
nieprofesjonalnych z zastosowaniem technologii 
informacyjnych  

P7S_KR 
P7S_KO 

Ins2aK _K04 potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne 
informacje, dokonuje ich hierarchizacji i syntezy na 
najwyższym poziomie 

P7S_UU 
P7S_KR 

 

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 

Semestr I 

 

- Opracowywanie współczesnych kompozycji kameralnych. 

 
- Kształcenie wyobraźni muzycznej i wrażliwości brzmieniowej w utworach XX i XXI wieku, także w tych                  

przeznaczonych na nietypową obsadę wykonawczą. 
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Semestr II   
 
- Poznawanie i praktyczne opanowywanie sposobów odczytu niekonwencjonalnych form zapisu partytur i partii 
solowych w ramach poszczególnych specjalności instrumentalnych. 

 

- Przyswajanie nowatorskich sposobów wydobycia dźwięku i technik instrumentalnych. Doskonalenie techniki 
instrumentalnej i umiejętności wyboru jej środków, adekwatnie do założeń opracowywanej kompozycji kameralnej oraz 

do specyfiki danej obsady  wykonawczej. 
 
 

 
Semestr III 

 

- Kreatywne studiowanie partytur muzyki XX i XXI wieku, wspierane wybranymi fragmentami nagrań, w celu 

dogłębnego zapoznania się z technikami wykonawczymi stosowanymi w muzyce kameralnej XX i XXI wieku — m.in. 
serialnej, sonorystycznej, aleatorycznej, graficznej,  spektralnej, postmodernistycznej, minimal music, muzyce w 

udziałem taśmy/komputera, live electronics. Praca nad wykonawczymi aspektami związanymi z współczesnymi 

technikami kompozytorskimi. 

 
- Opanowanie umiejętności zespołowej improwizacji w oparciu o poznane techniki gry, różne postacie notacji muzycznej 

oraz różne koncepcje dzieła muzycznego. 
 

 

 

Semestr IV 
 

- Praca nad kreatywnością i wyczuciem artystycznym. 

 
- Doskonalenie organizacji pracy zespołowej i indywidualnej nad wyznaczonym repertuarem. 

 

- Kształcenie umiejętności umożliwiających uczestnictwo w projektach multimedialnych i eksperymentalnych. 
 

 

Metody kształcenia 

- Zajęcia z zespołem kameralnym, zajęcia indywidualne, konsultacje, uczestnictwo w kursach 
mistrzowskich, warsztatach i lekcjach otwartych. 
 
- Analiza wykonawcza partytur i nagrań współczesnych kompozycji kameralnych, 
reprezentatywnych dla różnych ośrodków muzycznych o istotnym  znaczeniu dla muzyki XX i XXI 
wieku. Kreatywne spojrzenie na rolę m.in. rytmiki, faktury, formy, notacji oraz znaczenia tych 
elementów dla brzmienia zespołu kameralnego. 
 
- Analiza nagrań audio i wideo wykonań. 
 
- Współpraca z kompozytorami wykonywanych utworów, polegająca m.in. na zamawianiu 
utworów, uwzględniających różnorodne techniki  wykonawcze oraz ich znaczny stopień 
trudności aby rozwijać umiejętności wykonawcze studentów. 
 
- Współpraca z przedstawicielami innych sztuk na potrzeby działań artystycznych o charakterze 
interdyscyplinarnym, teatru instrumentalnego, happeningu, instalacji, performance’u. 
 
- Korzystanie z urządzeń elektronicznych koniecznych do danych wykonań (np. komputera). 
 
- Wspieranie samodzielnego kreowania indywidualnych rozwiązań interpretacyjnych w oparciu 
o wiedzę z zakresu technik wykonawczych i kontekstu stylistycznego danej kompozycji, jak 
również  wiedzę na temat twórczości danego  kompozytora. 

Metody weryfikacji wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 
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efektów kształcenia Praca studentów w ramach przedmiotu Praktyka wykonawcza 
muzyki współczesnej poddawana jest ocenie podczas egzaminu 
odbywającego się w sesji zimowej i letniej. Egzamin ma formę 
koncertu — otwartej prezentacji i obejmuje repertuar 
przygotowany w danym semestrze.  
Ponadto w trakcie studiów wymagane jest wykonanie na zaliczenie, w 
obecności komisji, jednej sonorystycznej kompozycji kameralnej w 
stylu awangardy lat 60/70, jednego innego utworu aleatorycznego 
oraz jednego utworu graficznego. 

Ins2aK_W01 
Ins2aK_W02 
Ins2aK_W03 
Ins2aK_W04 
Ins2aK_W05 
Ins2aK_W06 
Ins2aK_W07 
Ins2aK_W08 
Ins2aK_W09 
Ins2aK_W10 
Ins2aK_W11 
Ins2aK_W12 
Ins2aK_W13 
Ins2aK_W14 
Ins2aK_W15 
Ins2aK _U01 
Ins2aK _U02 
Ins2aK _U03 
Ins2aK _U04 
Ins2aK _U05 
Ins2aK _U06 
Ins2aK _U07 
Ins2aK _U08 
Ins2aK _U09 
Ins2aK _U10 
Ins2aK _K01 
Ins2aK _K02 
Ins2aK _K03 
Ins2aK _K04 
Ins2aK _K05 
Ins2aK _K06 
Ins2aK _K07 
Ins2aK _K08 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Egzamin w formie koncertu. 

 

Ocena składa się z następujących elementów (wraz z udziałem procentowym w ocenie końcowej): 
 

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 10% 

- egzamin praktyczny – 80% 

- kontrola obecności – 10% 
 

 

Literatura  

 

Christoph Cox, Daniel Warner (red.), Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 2010. 

Miklaszewska J., Minimalizm w muzyce polskiej, Musica Iagellonica, Kraków 2003.  

Rae Ch. B., Muzyka Lutosławskiego, PWN, Kraków 1996. 

Schäffer B., Mały informator muzyki XX wieku. Kraków 1987. 

 

Literatura uzupełniająca 

 

Wybrane nagrania CD i DVD, studiowanie współczesnej literatury muzycznej w dziedzinie kameralistyki, 

zapoznawanie się z opracowaniami dotyczącymi zagadnień szczegółowych związanych z opracowywanymi 

utworami oraz ich kompozytorami. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60-120 

Przygotowywanie się do zajęć 100-200 

Konsultacje 10-20 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 30-60 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 0 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 200-400 

Liczba punktów ECTS 10-20 

Praktyki (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 
 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Koncerty z programem muzyki współczesnej 

 


