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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
 

 

Nazwa przedmiotu: 

VIOLONE 

Kod przedmiotu: 

II / I / S II / 50 

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 violone 

Rok / semestr: 

I-II / 1-4 

Języki nauczania przedmiotu: 

polski, angielski 

Forma zajęć: 

Indywidualne 

Rodzaj zajęć: 

Wykład 

Wymiar zajęć: 

120 godzin 

Koordynator przedmiotu dr hab. Monika Gardoń-Preinl 

Prowadzący zajęcia mgr Christoph Urbanetz, mgr Mateusz Kowalski 

Cele przedmiotu 
Opanowanie techniki gry na violone w stroju G 

Zapoznanie się z zachowanym oryginalnym repertuarem oraz możliwymi transkrypcjami 

utworów z repertuaru innych, występujących równolegle z violone, instrumentów. 

Wymagania wstępne 

Zdany egzamin wstępny na studia II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie  

 

Kandydat może wykonać program na violone, violi da gamba, wiolonczeli barokowej 

lub współczesnej lub na kontrabasie.  

 

Program dla zdających na violone, violi da gamba, wiolonczeli barokowej i 

współczesnej:  

 

Dwie siedemnastowieczne włoskie diminucje na instrument basowy  

Utwór lub utwory dowolne  

Basso continuo dwóch arii z kantat J. S. Bacha (BWV 7/2 i 62/4) na bas solo i basso 

continuo z solistą zapewnionym przez Akademię i akompaniamentem klawesynowym  

 

Program dla zdających na kontrabasie:  

 

Dwa ricercary D. Ortiza na instrument basowy  

Utwór lub utwory dowolne  

Basso continuo dwóch arii z kantat J. S. Bacha (BWV 7/2 i 62/4) na bas solo i basso 

continuo z solistą zapewnionym przez Akademię i akompaniamentem klawesynowym  

 

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut. 

 

 

 

 
 

 
 Symbol efektu EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie efektów 

do PRK 
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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_W11 poznał trendy rozwojowe z zakresu dziedziny 

instrumentalistyka w szczególności w obrębie wybranej 

specjalności  

P7S_WK 

 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 _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 _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 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

 

Diego Ortiz - Ricercares 

Giovannino del Violone – Sonata a-moll 

Orlando Gibbons – Fantasia 

Bartolome de Selma y Salaverde – solowa canzona z bc 

 

Semestr II 

 

Domenico Gabrielli – Ricercares 1 i 3 

Giovanni del Violone – Sonata F-dur 

Giovanni Paulo Cima - Sonata a Violino e Violone 

Vincenzo Bonizzi – jedna z prostszych dyminucji ze zbioru Alcune opere di diversi auttori a diversi voci 

Semestr III 

 

Dietrich Buxtehude – Sonata na violę da gamba, violone i bc 

Maurizio Cazzati – Sonata na skrzypce, violone i bc 

Domenico Gabrielli – Ricercar 2 

Johann Daniel Hardt – Sonata G-dur na violę da gamba i bc 

Tarquinio Merula – Ruggiero na dwoje skrzypiec, violone i bc 

Francesco Rognoni - Susana D'Orlando 

 

https://imslp.org/wiki/Alcune_opere_di_diversi_auttori_a_diversi_voci_(Bonizzi%2C_Vincenzo)
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Semestr IV 

 

Giovanni Antonio Bertoli - Sonata Seconda 

Giovanni Battista Vitali - Partite sopra diverse Sonate per il Violone 

Girolamo Frescobaldi – Canzona Prima i Seconda 

Bartolome de Selma y Salaverde – Susana Pasegiata 

Tarquinio Merula - La Pighetta Canzon á 2 Violino Violone 

Michel Corrette – Sonata IV ze zbioru Les delices de la solitude 

Metody kształcenia 

Tryb i sposób pracy ze studentem mają charakter indywidualny, dopasowany do jego potrzeb i 

możliwości. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z pedagogiem, który czuwa nad doskonaleniem i 

rozwiązywaniem problemów technicznych i interpretacyjnych. Część zajęć może się odbywać w 

formie lekcji otwartych lub wspólnych dla wszystkich studentów klasy. Istotnym elementem procesu 

nauczania i rozwijania predyspozycji scenicznych jest udział studentów w organizowanych przez 

Katedrę i poza nią koncertach i festiwalach, kursach mistrzowskich oraz konkursach. 
 

Metody weryfikacji 

efektów uczenia się 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol efektu 

 

Egzaminy semestralne, recitale dyplomowe, koncerty organizowane przez 

Katedrę Muzyki Dawnej 

Ins2aK_W01 

Ins2aK_W11 

Ins2aK_W15 

Ins2aK _U02 
Ins2aK _U03 
Ins2aK _U04 
Ins2aK _U05 
Ins2aK _U10 
Ins2aK _K05 
Ins2aK _K06 
Ins2aK _K07 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest zdany egzamin końcowo roczny, w formie koncertu otwartego przed 

komisją egzaminacyjną, podczas którego student zaprezentuje program, nad którym pracował z 

pedagogiem podczas zajęć dydaktycznych. Czas trwania egzaminu precyzuje regulamin Katedry 

Muzyki Dawnej. 

 

Literatura: Traktaty XVI – XVIII w., literatura XX i XXI w. na temat muzyki dawnej. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowywanie się do zajęć 700 

Konsultacje 0 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 240 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 240 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 1300 

Liczba punktów ECTS 52 

Praktyki (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 
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Praca jako muzyk instrumentalista w orkiestrach barokowych oraz zespołach kameralnych w kraju i za granicą. 

 


