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Nazwa kierunku: 
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Forma studiów: 

Stacjonarne 

Profil kształcenia: studia dzienne profil 

OGÓLNOAKADEMICKI 

Status przedmiotu: 

FAKULTET 

Specjalność:  

wszystkie prowadzone na kierunku  

Rok / semestr: 

Dowolny, dwa semestry 

Języki nauczania przedmiotu: 

Polski i angielski 

Forma zajęć: 

wykład 

 

Rodzaj zajęć:  

zbiorowe 

nagraniafilmy,nagrania 

 

Wymiar zajęć: 

60 

Koordynator przedmiotu Prof. Marek Chołoniewski, Kierownik Studia Muzyki Elektroakustycznej 

Prowadzący zajęcia St. wykł. mgr Barbara Zawadzka  

Cele przedmiotu 
Nabycie wiedzy o awangardowych kierunkach i eksperymentach muzycznych  XX 

wieku oraz o rozwoju muzyki konkretnej i elektronicznej w ośrodkach europejskich 

Wymagania wstępne 
Wymagania zgodne z wymaganiami obowiązującymi na egzamin wstępny do Akademii 

Muzycznej 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 

KT1ak_WO2 

 

KT1ak_WO4 

KT1aK_WO5 

KT1aK_WO7 

 

Zna teorię i terminologię odpowiednią dla sztuki muzycznej w 

zakresie kompozycji, teorii muzyki i rytmiki, właściwą dla 

studiowanego kierunku, rozumie zagadnienia z zakresu 

twórczości muzycznej, zna i rozumie sposoby organizowania 

materii dźwiękowej, rozumie tendencje rozwojowe odnośnych 

dziedzin sztuki 

P6S_WG 

 

Umiejętności (U) 

KT1aK_UO1 

KT1aK_UO2 

KT1aK_UO3 

KT1aK_UO4 

KT1aK_UO5 

KT!aK_UO6 

 

 

 

 

 

Potrafi realizować własne koncepcje artystyczne, potrafi 

zapamiętać i rozpoznać materiał muzyczny, realizuje własne 

prace artystyczne, aktywnie pracuje i rozwija się również w 

zakresie nowych technik artystycznych, potrafi dokonać oceny 

dzieła muzycznego 

 

 

 

 

 

P6S_UW 

 

 

Kompetencje 

społeczne (K) 

KT1aK_KO1 

KT1aK_KO2 

KT1aK_KO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumie konieczność nieustannego własnego rozwoju, potrafi 

samodzielnie podejmować decyzje oraz organizować pracę tak 

własną jak i w zespole w ramach projektów wspólnych, potrafi 

twórczo podejść do rozwiązywania problemów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6S_UU 

P6S_KR 

P6S_KK 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 



Semestr I 
1=Prekursorzy muzyki konkretnej 

2-Muzyka konkretna (Paryż)oraz futuryści włoscy 

3-Nowe instrumenty: Cristal Baschet, fale Martenota, Tieriemin, itp. 

4-Nowe skale muzyczne, mikrotuning 

5-E.Varese i eksperymenty dźwiękowe  

6-studio GRM Paryż 

7-Studio Eksperymentalne PR w Warszawie. 

8-Studio w Kolonii 

9-K.Stockhausen wybrane kompozycje 

10-Początki live-electronic 

 

 

Semestr II  
1-Studio RAI w Mediolanie  

2-L.Berio wybrane kompozycje 

3-Warszawa eksperymenty i animacje filmowe 

4-Holandia nowe skale i eksperymenty muzyczne 

5-Studio EMS Szwecja 

6- Text-sound kompozycje 

7-Konkursy i festiwale muzyki elektronicznej 

 

Metody kształcenia 

Dyskusja, praca w grupach, referaty i prezentacje, prace własne (eseje, interpretacje) pokazy 

video, prezentacje zapisów graficznych, nagrani i krótkie analizy związane tematycznie z 
wykładem 

 

Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie ……. 
(zależnie od specyfiki przedmiotu), porównywanie prac wybranych kompozytorów, dyskusje 

oceniające rezultaty dokonanych eksperymentów  

 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Testy z wiedzy teoretycznej, testy słuchowe czyli zapamiętywanie i 

rozpoznawanie sztandarowych dla kierunku wybranych utworów, test 

końcowy kolokwium pisemne oraz pytania ustne 

KT1ak_WO5 

KT1aK_WO7 

Forma i warunki 

zaliczenia 
Zaliczenie z oceną lub egzamin i ocena 

 

Literatura  

W. Rudziński „Muzyka naszego stulecia” 

W .Kotoński „Muzyka elektroniczna” 

M.Chion i G.Reibel „Les musiques electroacoustiques” 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 20 

Konsultacje 5 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 5 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 



Liczba punktów ECTS 

 

 

5 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Współpraca z artystami muzykami lub z innych dziedzin sztuki (multimedia, instalacje, animacje komputerowe, 

spektakle eksperymentalne, ilustracje do filmów „na żywo’)oraz praca w szkolnictwie artystycznym, lub w 

ośrodkach kultury oraz własna praca twórcza. 

 


