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Cele przedmiotu 
Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu etnomuzykologii, 

umożliwiające rozwój osobistych zainteresowań i doskonalenie warsztatu pracy. 
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Symbol 
EKK 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 
KT2aK _W04 

 

zna i rozumie kontekst historyczny i kulturowy odnośnych 
dziedzin sztuki i ich związków z innymi dziedzinami 

współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w 

sposób odpowiadający kierunkowi studiów i specjalności 

P7S_WG 

Umiejętności 
(U) 

KT2aK _U02 

 
 

 

 

potrafi budować obszerny repertuar, pogłębiając go  
w obszarze związanym z kierunkiem studiów i specjalnością  

 P7S_UW 

Kompetencje 

społeczne (K) 

KT2aK _K02 

 

 

jest gotów do inicjowania działań artystycznych w zakresie 

szeroko pojętej kultury oraz podejmowania projektów o 
charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających 

współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych 

i naukowych 

 
 

P7S_KO 

P7S_KR 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

 

Poznanie muzyki etnicznej różnych krajów i kultur, jej genezy, historii form, instrumentarium, jej wpływu na inne gatunki muzyki. 

Umiejętność analizy elementów dzieła muzycznego muzyki etnicznej. 
Muzyka hiszpańska 

Muzyka brazylijska 

Muzyka argentyńska 

Muzyka afrykańska 

Muzyka żydowska w różnych diasporach 

Muzyka kubańska 

Wybrane zagadnienia z krajów europejskich i azjatyckich 

 



Semestr II 

Studia dotyczyć będą zagadnień związanych głównie z polskim folklorem muzycznym (m.in. regionów takich jak: Podhale, Śląsk, 

Kujawy, Wielkopolska, Mazowsze, Kurpie, Kaszuby, Kresy i terenów zamieszkałych przez mniejszości narodowe) a także muzyką 

wybranych, egzotycznych i tradycyjnych kultur świata. Tematy uzupełnione będą wiedzą z zakresu geografii, folklorystyki i 

instrumentacji. Studia mają także za zadanie ogólnie wprowadzić słuchaczy w zagadnienia będące przedmiotem badań tzw. etnografii 

muzycznej. 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 
 Kod efektu 

kształcenia 

 
Pisemne rozpoznawanie fragmentów muzycznych z podaniem ich krótkiej 

charakterystyki. 

Test z wiedzy ogólnej  

KT2aK _W04 
KT2aK _U02 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
Egzamin 

Literatura podstawowa 

L. Bielawski, Drogi i bezdroża muzykologii polskiej, Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Wrocław, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1986 
L. Bielawski, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Instytut Sztuki PAN, 1999  

J.R. Bobrowska, Polski folklor muzyczny: wybrane zagadnienia, materiały dla studentów uczelni muzycznych, Katowice AM, 1989  
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Instytut Muzykologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1983 
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P. Dahlig, Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. 

Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001  

Aneta Rogalska Marasińska, Magiczny świat flamenco, Impuls Oficyna Wydawnicza, Kraków 1999   

A. Czekanowska, Etnografia muzyczna: metodologia i metodyka, PWN, Warszawa 1971, r. I, II oraz s. 85-105 
S. Żerańska-Kominek – Muzyka w kulturze; Wprowadzenie do etnomuzykologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
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K. Kwaśniewicz – Zwyczaje i obrzędy rodzinne, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, s. 89-126: 

hasło: Muzyka ludowa polska, w: Słownik Folkloru Polskiego, red. J. Krzyżanowski; 

 

Literatura uzupełniająca 

L. Bielawski – Rytmika polskich pieśni ludowych; str.7 –87, 164 -197; 

J. Klimaszewska – Doroczne obrzędy ludowe, w: jak wyżej, s. 127-155; 

Maria Susana Azzi, Simon Collier, Le Grand Tango. Życie i muzyka Astora Piazzolli, Zysk i S-ka, Poznań 2006 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 0 

Konsultacje 0 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 0 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 30 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują) 
- 



Łączny nakład pracy studenta w godz. 
- 

Liczba punktów ECTS 

 

 
- 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

• Student może dalej zgłębiać zagadnienia etnografii muzycznej koncentrując wokół tego zakresu swoje dalsze badania, np. 

pracę magisterką  

 


