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Cele przedmiotu 

 

 

- przygotowanie do samodzielnej  i swobodnej interpretacji utworów 
pochodzących z różnych epok w zakresie wykonawstwa solowego, 
kameralnego i orkiestrowego  
 
- opanowanie gry na różnych rodzajach trąbek (C, D, Es, piccolo i 
flugelhornie) 
  

  - zapoznanie się z literaturą trąbkową począwszy od kompozycji barokowych   
aż po współczesną literaturę muzyczną z zastosowaniem wszystkich rodzajów 
trąbek (B,C,D,Es i flugelhornu) oraz współczesnych technik gry na trąbce  
 
- pomoc w wykryciu zdolności i predyspozycji studenta oraz odpowiednie 
ukierunkowanie kształtowania osobowości artystycznej (np. jako solisty, 
kameralisty, muzyka orkiestrowego),  
 
- zapewnienie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju muzycznych i 
technicznych umiejętności, doskonalenie techniki instrumentalnej, kształcenie 
pamięci odtwórczej 
 
- rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości muzycznej, opanowanie instrumentu w 
możliwie najwyższym stopniu, a przez to nabycie samoświadomości 
artystycznej i wykonawczej 
 
- ukierunkowanie studenta według Jego predyspozycji do wykonywania 
zawodu jako solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego lub nauczyciela 
 

  - przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w Szkołach Muzycznych 
I i II stopnia  
 
  -przygotowanie do studiów podyplomowych i doktoranckich 
 

 

Wymagania wstępne 

- posiadanie dyplomu studiów I stopnia w zakresie gry na trąbce; 

- posiadanie wiedzy  i umiejętności nabytych podczas studiów licencjackich 

- zdanie egzaminy wstępnego na studia II stopnia z wynikiem co najmniej: 

18 punktów. a z egzaminów uzupełniających min. 13 punktów 
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 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 

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 
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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 



 

 5 

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 _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 _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 
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Program nauczania jest dostosowany w zależności od predyspozycji i możliwości indywidualnych studenta. W 
zależności od potrzeb. każdy student ma osobno ustalony plan kształcenia i rozwoju na okres czterech 
semestrów. 
W programie nauczania znajduje się m.in.:  
 
-przygotowanie co najmniej 12 utworów – po 3 na semestr w tym: koncertu , formy cyklicznej i utworu 
dowolnego   
 
-samodzielna praca nad interpretacją wybranych utworów..  

 
  - realizacja ćwiczeń warsztatowych ze znanych i renomowanych szkół i metod  m.in.:  J.B. Arbana,                        
V Cichowicza,  H. Clarka, M. Schlossberga i J. Stampa a także etiud rozwijających technikę i muzykalność 
studenta.  

  
- doskonalenie czytania nut a vista  

  
 – przygotowanie minimum jednego utworu. na trąbce piccolo, i minimum jednego utworu. na trąbce w 
stroju C lub D i Es.  
 

 

 

 

 

Semestr I 
 
- przygotowanie programu recitalu z fortepianem do egzaminu semestralnego zawierającego: formę 
koncertu, formę cykliczną (sonata, sonatina, suita, wariacje), utwór dowolny z fortepianem lub trąbka solo, 
(co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci). 
 

Semestr II   
 

- przygotowanie programu recitalu z fortepianem do egzaminu semestralnego zawierającego: formę 
koncertu, formę cykliczną (sonata, sonatina, suita, wariacje), utwór dowolny z fortepianem lub trąbka solo, 
(co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci). 
 

Semestr III 
 
- przygotowanie i wykonanie recitalu dyplomowego zgodnie z regulaminem dyplomowania przyjętym przez 
Radę Wydziału Instrumentalnego (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci). Możliwość 
wykonania jednego utworu z zespołem kameralnym. Obowiązkowa rejestracja na nośniku CD lub DVD.  

 
 

Semestr IV 
- przygotowanie i wykonanie recitalu dyplomowego zgodnie z regulaminem dyplomowania przyjętym przez 
Radę Wydziału Instrumentalnego (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci). Możliwość 
wykonania jednego utworu z zespołem kameralnym. Obowiązkowa rejestracja na nośniku CD lub DVD.  
 
 
 
 

Metody kształcenia 

 
Wykład na lekcjach indywidualnych 
Prezentacja własna pedagoga  
Praca z akompaniatorem  
Audycje klasowe  
Udział w konkursach muzycznych, konferencjach, seminariach i kursach muzycznych 
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Metody weryfikacji 

efektów uczenia się 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol efektu 

 
- obserwacja ciągła podczas zajęć i weryfikacja postępów w 
rozwoju studenta; 
 
zaliczenia i egzaminy: 
- w semestrze I i II - egzamin polegający na prezentacji 
przygotowanego w każdym semestrze programu, 
 
- w semestrach III I IV – recitale dyplomowe. 

 

    - aktywność koncertowa oraz uzyskane nagrody na 
konkursach mają wpływ na ogólną ocenę studenta. 
 

 

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 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest opanowanie programu  
w sposób nadający się do występu publicznego  
 

 

Literatura : 
 
-Pawłowski Józef, Trąbka od A do Z, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 
1969. 
 
-Sachs Curt, Historia instrumentów muzycznych, tłum. Stanisław Olędzki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1975. 
 
-Szlagowska Danuta, Muzyka baroku, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku, Gdańsk 1998. 
 
-Tarr Edward, Die Trompete, Schott Music, Mainz 1984. 
 
-Ahrens Christian (red.), Blechblasinstrumente. Sonderdruck aus Fünf Jahrhunderte deutscher 
Musikinstrumente, Edition Moeck, Tom 4039, Celle 1987. 
 
-Baines Anthony, Brass Instruments. Their History and Development, Dover Publications Inc., New York 1993. 
 
-Heyde Herbert, Hörner und Zinken, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1982. 
 
 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 
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Przygotowywanie się do zajęć 270 

Konsultacje 15 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 150 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 150 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 705 

Liczba punktów ECTS 52 

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

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Prowadzenie samodzielnej działalności solowej, kameralnej, orkiestrowej. 
Prowadzenie działalności pedagogicznej pod warunkiem ukończenia modułu pedagogicznego. 

 


