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Nazwa przedmiotu: 

SKRZYPCE 
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II / I / S II / 43 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

 

 

Data 

1.10.2019 

Nazwa kierunku: 

INSTRUMENTALISTYKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

OGÓLNOAKADEMICKI 

Status przedmiotu: 

OBOWIĄZKOWY, KIERUNKOWY 

Specjalność: 

Gra na skrzypcach 

Rok / semestr: 

I-II / 1-4 

Języki nauczania przedmiotu: 

Polski, angielski, (w 

jednostkowych przypadkach : 

niemiecki, rosyjski, francuski , 

włoski )  

Forma zajęć: 

Indywidualne 

Rodzaj zajęć: 

Wykład 

Wymiar zajęć: 

120 godzin 

Koordynator przedmiotu Kierownik Katedry: prof. Mieczysław Szlezer 

Prowadzący zajęcia 

prof. Mieczyslaw Szlezer, prof. dr h.c. Kaja Danczowska, prof. Wiesław Kwaśny, prof. 

dr hab. Roman Reiner , prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska, ad. dr hab. Robert 

Kabara, ad. dr hab. Piotr Tarcholik, ad. dr Maciej Lulek, ad. dr Maria Sławek, dr 

Oriana Masternak, dr Małgorzata Staszewska – Janik, dr Marek Polański  

Cele przedmiotu 
Celem nauczania jest opanowanie problemów instrumentalnych i interpretacyjnych w 

grze na skrzypcach w repertuarze solowym i kameralnym. 

Wymagania wstępne 

Studia rozpoczynają się zdaniem z wynikiem pozytywnym konkursowego egzaminu 

wstępnego, którego celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów. Program egzaminu 

wstępnego, za wyjątkiem czyt. a vista i utworu. klauzurowego powinien  zostać 

wykonany z pamięci i zawiera m.in. polifoniczne utwory solowe , kaprysy, utwory 

wirtuozowskie  i części koncertów skrzypcowych. W trakcie egzaminu wstępnego 

komisja egzaminacyjna składająca się z pedagogów skrzypków i altowiolistów ocenia 

umiejętności kandydata kierując się między innymi takimi kryteriami jak: dyspozycje 

techniczne,    ( w tym  intonacja, precyzja artykulacyjna, emisja dźwięku) ,  wrażliwość 

muzyczna, czytelność przekazu – frazowanie, sprawność w czytaniu nut a vista, 

umiejętność samodzielnego przygotowania fragmentu utworu o odpowiednim stopniu 

trudności ( klauzura), osobowość artystyczna i rokowania rozwojowe. 

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

Semestr I 

Egzamin techniczny: 1 kaprys  ( do wyboru z następujących : Paganini op.1, Wieniawski op.10,op.18, Lipiński – wszystkie 

cztery opusy , Alard, Vieuxtemps, Ernst, Kotek op.8 ). 

2 gamy dur, moll od 3 do 7 znaków przykluczowych włącznie, nie jednoimienne, 3 sposoby dowolne ( w tym staccato) , w 

przypadku niskich pozycji  ( I i II ) przez 4 oktawy, Pasaże i dwudźwięki do dexym.  

Obligatoryjne wykonanie sonaty klasycznej i romantycznej w dowolnym Semestrze, dopuszczone zagranie 

swojej partii z nut wyłącznie w tych dwóch przypadkach. Pozostały repertuar powinien zostać wykonany 

z pamięci . 

Obligatoryjne wykonanie dowolnego koncertu klasycznego . 
 

 

Semestr II   
Program dowolny wg uznania pedagoga dobrany indywidualnie celem wyrównanie ewentualnych dysproporcji 

powstałych w poprzednich etapach kształcenia instrumentalnego,  z zastrzeżeniem  - patrz Semestr I. Stopniowanie 

trudności instrumentalnych i wykonawczych powinno być progresywne i odpowiadać stanowi zaawansowania 

instrumentalnego studenta . Standardem stosowanym w większości klas skrzypiec jest opracowanie ze studentem w 

przeciągu roku co najmniej jednej dużej formy cyklicznej ( koncertu, sonaty) , utworu wirtuozowskiego, solowego utworu, 

również  polifonicznego  ( od Telemanna do Pendereckiego ) oraz, najlepiej  kilku,  kaprysów. Poprzez właściwy dobór 

repertuaru kontynuowane są starania o rozwój pamięci muzycznej u studentów - skrzypków. 

 

 
Semestr III 

Program dowolny wg uznania pedagoga z zastrzeżeniem  - patrz Semestr I i II. 
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Semestr IV 
Przygotowanie programu dyplomu magisterskiego w skład którego wchodzi koncert dyplomowy , recital i 

pisemna praca dyplomowa. Recital powinien składać się z pozycji repertuarowych zróżnicowanych stylistyczne, 

w tym dwóch form cyklicznych . Jedna z tych form ( nie dotyczy utworów solowych ) może zostać wykonana z 

nut, jeśli nie przekroczy połowy czasu trwania recitalu dyplomowego. Czas prezentacji nie powinien być krótszy 

niż 45 minut i nie powinien przekroczyć 75 minut . 

 

 

Metody kształcenia 

Wykłady w postaci lekcji indywidualnych 2 razy 1 godz. w tygodniu. Zajęcia prowadzone są 

przez pedagogów – instrumentalistów praktyków z instrumentem w ręku . W trakcie 

prowadzenia zajęć wykorzystują oni zarówno pokaz wykonawczy jak i dodatkowy komentarz 

słowny ilustrując poszczególne etapy pracy nad zagadnieniami warsztatowymi przykładami we 

własnym wykonaniu, w razie potrzeby wspierając ten przekaz właściwie dobranymi nagraniami 

audio-wideo. Każdy z pedagogów realizuje swój autorski program nauczania gry na instrumencie 

na poziomie akademickim operując właściwie dobranymi do indywidualnych potrzeb studentów 

środkami dydaktycznymi. 

 

Metody weryfikacji 

efektów uczenia się 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol efektu 

EFEKTY UCZENIA SIĘ są weryfikowane przez pedagoga w trakcie 

indywidualnych zajęć oraz przez komisję egzaminacyjną podczas 

egzaminu semestralnego i dyplomowego. 

Każdy egzamin oceniany jest w skali 2-5,5 

Ocena na zakończenie semestru I i III jest wypadkową ocen ze 

śródsemestralnego kolokwium ( egzaminu technicznego na roku I. )  i 

semestralnego egzaminu praktycznego. 

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 

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnej oceny ze śródsemestralnego 

kolokwium  ( egzaminu technicznego , gdzie występuje) i semestralnego egzaminu praktycznego  - 

zgodnych z treściami programowymi danego semestru.  W przypadku wykonania utworu z nut 

ocena zostaje obniżona o jeden stopień (nie dotyczy wykonania cyklicznej formy kameralnej i 

jednej z pozycji recitalu dyplomowego). 
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Literatura : Publikacje autorstwa Felińskiego, Górskiego, Jahnkego, Kamińskiego,Karonia, Kusiaka, Wrońskiego, 

Boydena, Flescha, Menuhina i Steinhausena, (opublikowane w jęz. polskim ) Auera i Mostrasa – tłumaczenia z jęz. 

rosyjskiego, Galamiana  oraz „The way they play„ – (wyd .cykl.) w jęz angielskim jak również miesięcznik „The Strad” – 

również w jęz. angielskim, Ruch Muzyczny. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowywanie się do zajęć 660 

Konsultacje 20 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 200 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 250 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 1250 

Liczba punktów ECTS 52 

Praktyki (jeśli obowiązują) Nie dotyczy 

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Solistyczna, kameralna, orkiestrowa, pedagogiczna (w szkołach muzycznych wszystkich stopni). 
Absolwent studiów magisterskich opuszczający klasy skrzypiec pedagogów krakowskiej Akademii Muzycznej powinien 

wykazać gotowość do podjęcia profesjonalnej, samodzielnej pracy w zakresie wykonawstwa solowego, kameralnego oraz 

orkiestrowego. na bazie opanowanej efektywnej techniki gry na instrumencie, dysponując biegłością w czytaniu nut a vista, 

umiejętnością wykonania związanego z jego specjalnością reprezentatywnego repertuaru w różnych stylach, profesjonalnej 

współpracy z innymi muzykami zarówno w czasie prób jak i  w wykonaniach koncertowych.  Absolwent studiów 

magisterskich powinien również wykazać się umiejętnością swobodnego wypowiadania się na temat odtwarzania i 

interpretowania muzyki. 

 


