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Cele przedmiotu 

1. Prezentacja twórczości wybranych kompozytorów, charakterystycznych kierun-

ków, stylów i technik kompozytorskich od przełomu XIX do II połowy XX w. 

2. Poznanie kluczowych cech twórczości wybranych kompozytorów. 

3. Porównanie stylów kompozytorskich i mechanizmu ewolucji wybranych elemen-

tów. 

4. Twórczezastosowanie niektórych technik i idei kompozytorskich w formie mu-

zycznego szkicu/miniatury na różne składy instrumentów. 

5. Doskonalenie świadomości i wyobraźni muzycznej. 

6. Pobudzenie aktywnego słuchania i kreatywności. 
7. Przygotowanie publicznej prezentacji koncertowej swoich miniatur wraz z opano-

waniem logistyki organizacji i poprowadzenia wydarzenia muzycznego. 

Wymagania wstępne 

Wiedza z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, form muzycznych na poziomie 

szkoły średniej. 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  
w obszarze kształce-

nia  

w zakresie sztuki     

do PRK 



 

 

Wiedza (W)  

Zna podstawy teoretyczne wybranych technik kompozy-
torskich XX w.; zna i rozumie zagadnienia z zakresu tech-

nologii, narzędzi i sposobów organizacji materii dźwię-

kowej, niezbędnych w procesie komponowania dzieła 
muzycznego. 

 

Zna literaturę muzyczną XX w kontekście stylistycznym, 

formalnym i pod względem charakterystycznych cech 
technik kompozytorskich. 

 

Posiada znajomość wybranych form i gatunków muzyki 
XX wieku. 

 

Zna kanon twórczości muzycznej XX, w tym stosowanych 

technik i stylów; zna i rozumie zagadnienia z zakresu 
twórczości muzycznej w perspektywie historycznej i sys-

tematycznej. 

 
Rozpoznaje słuchowo utwory muzyczne XX w. na pod-

stawie cech techniki kompozytorskiej. 

 
Zna zasady instrumentacji i rzemiosła kompozytorskiego 

wybranych twórców XX w. 

 

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów 
kultury XX w.; posiada świadomość kompleksowej i kon-

tekstualnej natury twórczości muzycznej i jej historycznej 

zmienności. 

 

Umiejętności 
(U) 

 

Potrafi tworzyć własne miniatury muzyczne z wyko-

rzystaniem elementów technik kompozytorskich XX 

w oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do 

ich wyrażania. 
 

Rozpoznaje muzykę XX w. pod względem stylu, 

techniki kompozytorskiej i charakteryzuje ją werbal-

nie z użyciem adekwatnych środków opisowych. 
 

Potrafi świadomie posługiwać się efektywnymi tech-

nikami ćwiczenia kompetencji warsztatowych, umoż-

liwiającymi ciągły rozwój poprzez samodzielną pra-

cę. 

 



 

 

Kompetencje 

społeczne (K) 
 

Jest gotów do efektywnego wykorzystania: wyobraź-

ni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego 

myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania 

problemów, elastycznego myślenia oraz kontrolowa-

nia swoich zachowań w warunkach związanych z 

publicznymi prezentacjami. 
 

Wykazuje zdolność zbierania i interpretowania in-

formacji, samooceny oraz konstruktywnej krytyki 

w stosunku do działań innych osób, weryfikacji są-

dów własnych i cudzych w zakresie wiedzy oraz 

umiejętności, a także refleksji dotyczącej kwestii 

naukowo-artystycznych oraz – w zakresie dotyczą-

cym jego pracy – społecznych, naukowych, etycz-

nych i wartościujących. 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

1. Prezentacja i analiza stylów i technik kompozytorskich I połowy XX wieku. 

2. Omówienie reprezentatywnych przykładów: kompozytorzy i ich dzieła. 

3. Przegląd oryginalnych partytur i wysłuchanie nagrań. 

4. Omówienie sposobu twórczego zastosowania wybranych technik kompozytorskich oraz próba 

praktycznego ich wykorzystania w formie własnego muzycznego szkicu/miniatury instrumentalnej.  

5. Przedstawienie prac (wraz z komentarzem autorskim), omówienie zastosowanych środkóworaz 

uwagi studentów i korekta dokonywana przez pedagoga. 

Semestr II   

1. Prezentacja stylów i technik kompozytorskich II połowy XX wieku. 

2. Kontynuacja omówienia reprezentatywnych przykładów: kompozytorzy i ich dzieła. 

3. Przegląd partytur i wysłuchanie nagrań. 

4. Omówienie sposobu twórczej realizacji wybranych technik kompozytorskich w formie utworu na 

większą obsadę instrumentalną. 

5. Przedstawienie i uzasadnienie wykorzystanych środków technicznych we własnychszki-

cach/utworach i ich korekta przez pedagoga. 

6. Przygotowanie przemyślanego programu koncertowego i prezentacji wybranych prac studentów w 

postaci publicznego wydarzenia muzycznego 

Metody kształce-

nia 

wykład konwersatoryjny, 

wykład z prezentacją multimedialną, 

prezentacja nagrań CD i DVD, 

analiza partytur, 

realizacja zadań artystycznych 

praca indywidualna i w grupach 

aktywizacja - dyskusja, wzajemna ocena napisanych miniatur. 

Metody 

weryfikacji 

efektów kształce-

nia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

egzamin - prezentacja przygotowanych przez studentów materia-

łów tekstowych lub miniatur muzycznych, 

test sprawdzający wiedzę. 

 



 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Kolokwium i omówienie prac zaliczeniowych (I semestr), egzamin ustny lub przygoto-

wanie prezentacji koncertowej prac studenckich (II semestr) 

 

Literatura podstawowa 

 

E.Antokoletz - Muzyka XX wieku, Wyd.POZKAL, Inowrocław 2009 

T.Zieliński - Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1972 

D.Gwizdalanka - Historia muzyki cz.3, PWM SA, Kraków 2009 

B.Schaeffer - Mały informator muzyki XX w., Kraków 1993 

B.Schaeffer - Klasycy dodekafonii, PWM 1964 t.I i II 

S.Jarociński - Orfeusz na rozdrożu, PWM 1974 

W.Rudziński - Warsztat kompozytorski Beli Bartóka, Kraków 1964 

O.Messiaen - Technika mojego języka muzycznego, "Res Facta" nr 7, Kraków 1973 
T.Kaczyński - Messiaen, PWM Kraków 1984 

 

Literatura uzupełniająca 

 

S.Jarocińaki - Debussy. Kronika życia, dzieła, epoki, PWM Kraków 1972 

S.Jarocińaki - Debussy a impresjonizm i symbolizm, PWM 1966 

L.Rognoni - Wiedeńska szkoła muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia, PWM Kraków 1978 

A.Jarzębska - Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Musica Iagellonica 1955  

A.Jarzębska - Strawiński. Myśli i muzyka, Musica Iagiellonica 2002 

H.H.Stuckenschmidt - Arnold Schönberg, PWM, Kraków 1965; 

A.Jarzębska - Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Musica Iagiellonica, Kraków 1995; 

4. M.Gołąb - Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku, Pomorze, Bydgoszcz 1987; 
Z.Skowron - Nowa muzyka amerykańska, Musicas Iagellonica 1955 

W.Kotoński - Muzyka elektroniczna, Kraków 2002 

M.Nyman - Muzyka eksperymentalna, wyd. słowo/obraz terytoria 2012 

I.Lindstedt - Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, WUW 2010 

Nowa muzyka amerykańska - red. A Kwiecińska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2010 

Nowa muzyka niemiecka - red. D.Cichy,  Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2010 

Nowa muzyka brytyjska - red. A Kwiecińska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2010 

A.Walaciński - Retrospekcje.Teksty o muzyce XX wieku, AM Kraków, 2002 

A.Draus - Cykl sceniczny Licht K.Stockhausena. Muzyczny teatr swiata, AM Kraków 2011 

M.Pasiecznik - Rytuał super-formuły, Krytyka Polityczna 2012 

M.Szoka - George Crumb. Muzyka onirycznych wizji i magicznych formuł, AM Łódź 2011 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 60 

Konsultacje 10 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 10 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 30 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 170 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS  

 



 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

1. Przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia. 

2. Przygotowany do podjęcia kształcenia w zakresie przedmiotów: Wprowadzenie do kompozycji, Praktyka 
wykonawcza muzyki współczesnej. 

 


