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FAKULTATYWNY 

Specjalność: 
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Rok / semestr: 

I lub II / 1-2 lub 3-4 

Języki nauczania przedmiotu: 

polski 

Forma zajęć: 

wykład 
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zbiorowe 

 

Wymiar zajęć: 

60 

Koordynator przedmiotu Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Prowadzący zajęcia dr Andrzej Mądro 

Cele przedmiotu 
Zapoznanie studentów ze stylami i nurtami muzyki popularnej; z reprezentatywną literaturą 

muzyczną i biografiami najważniejszych twórców i wykonawców (zespołów). 

Wymagania wstępne brak 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 

KT1aK_W03 

 

 

 

 

KT2aK_W04  

 

zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury,  

wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych, dziedzin sztuki i  

dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów;  

posiada świadomość kompleksowej i kontekstualnej natury  
twórczości muzycznej i jej historycznej zmienności 

 

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 

P6S_WG 

 

 

 

 

P7S_WG 

Umiejętności 

(U) 

 

KT1aK _U08 

 

 

 

KT2aK_U06 

 

potrafi przygotować  typowe prace pisemne  i wystąpienia ustne, 

dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem 

studiów i specjalnością, na temat interpretowania muzyki, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł 

 
potrafi dokonać oceny dzieła sztuki dźwiękowej 

 

 

P6S_UK 

 

 

 

P7S_UW 

Kompetencje 

społeczne (K) 

 

 

KT1aK_K05 

 

 

 

KT2aK_K03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jest gotów do podjęcia refleksji na temat społecznych,  
naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i  

jej etosem 

 

jest gotów do krytycznej oceny własnych działań twórczych i 

artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne 

przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki 

 

 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

 

P7S_KK 

 

 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Tematyka zajęć koncentruje się wokół głównych nurtów muzyki popularnej XX wieku z uwzględnieniem ich genezy, historii, 

uwarunkowań i przemian społeczno-kulturowych, najwybitniejszych przedstawicieli i najbardziej reprezentatywnej literatury.  
 

Semestr I 

- blues (work songs, spirituals, rhythm & blues); 

- jazz (minstrel shows, ragtime, dixieland, swing, bebop, cool, hard bop) 

Semestr II   
- rock (rock’n’roll, pop rock, psychodelia, rock progresywny, hard rock, punk, metal, grunge, funk rock, rapcore, djent) 

Metody kształcenia wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Egzamin ustny lub realizacja pracy zaliczeniowej  w formie pisemnej recenzji 

wybranego albumu muzycznego, opisującej jego treść i stylistykę w 

kontekście idiomu i ewolucji twórczej autora, odpowiadającego mu nurtu 

muzycznego i historyczno-kulturowego tła. 

P6S_WG 

P7S_WG 

P6S_UK 

P7S_UW  

P6S_KO 

P6S_KR 

P7S_KK  

Forma i warunki 

zaliczenia 
egzamin ustny lub zaliczenie z oceną 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć - 

Konsultacje - 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 10 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu - 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 70 

Liczba punktów ECTS 5 

Praktyki  (jeśli obowiązują) - 

Łączny nakład pracy studenta w godz. - 

Liczba punktów ECTS - 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Student może kontynuować kształcenie w dziedzinie krytyki muzycznej w zakresie popkultury lub 
koncentrując wokół tego zakresu swoje dalsze badania, np. pracę magisterską. 

 


