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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Rafał Jacek Delekta, prof. Maria Kochaj, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Ewa Michnik Szynalska, 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz, ad. (kwal. II st.) Jan Jazownik, ad. (kwal. II st.) Adam Korzeniowski,                            

ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian, ad. Marceli Kolaska, ad. Ewa Mizerska-Golonek, ad. Maciej Tworek,                                           

dr Małgorzata Chyła, st. wykł. Ewa Bator 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.01A 

Nazwa przedmiotu 

Dyrygowanie/ 

Przygotowanie licencjackiej pracy artystycznej 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

 przedmiot obowiązkowy – w semestrach 1 – 4 

 przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru – 

w semestrach 5 

 W semestrze 6 - realizowany jako przygotowanie 

licencjackiej pracy artystycznej 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie wykładów z 

ćwiczeniami 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

75+15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I, II, III -  semestry 1-6 

Punkty ECTS 

18 (13+5) 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 predyspozycje manualne 

 znajomość podstawowych schematów rytmicznych 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

ROK  I 

Nabywanie wszechstronnych umiejętności w zakresie techniki dyrygenckiej 

Podstawy techniki dyrygenckiej: 

 postawa w czasie dyrygowania  
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 ćwiczenia na rozluźnienie stawów i mięśni związanych z pracą rąk 

 prawidłowy rysunek schematów metrycznych 

 korelacja oddechu i ruchu 

 problematyka przedtaktu 

 

Rozwijanie maksymalnie szerokiego zakresu elementów techniki dyrygenckiej: 

 schematy metryczne dwu-, trzy-, i czteromiarowe 

 praca nad uniezależnieniem rąk 

 artykulacja: 

realizacja legato, staccato, non legato 

realizacja szczególnych środków artykulacyjnych takich jak: akcenty, sforzata, nagłe zmiany 

artykulacji, itp.  

 dynamika: 

realizacja różnorodnych stopni i odcieni dynamicznych z wykorzystaniem stopniowych i nagłych 

zmian dynamiki 

 tempo: 

realizacja utworów w różnych tempach z wykorzystaniem stopniowej i nagłej zmiany tempa 

 fermata:  

jej rodzaje i sposoby realizacji 

 

Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: 

 faktura: nota contra notam, prosta faktura imitacyjna i kontrapunktyczna 

 sposoby realizacji warstwy semantycznej i strukturalnej tekstu słownego 

 sposoby realizacji warstwy ekspresyjnej, przebiegu napięć i dramaturgii utworu 

 

Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: 

 realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) 

 umiejętność wykazania różnic w przebiegach poszczególnych głosów chóralnych w realizowanej partyturze 

przy pomocy kombinacji (jednoczesne granie i śpiewanie wybranych głosów) 

 przedstawienie pełnego zakresu środków muzycznych użytych przez kompozytora w partyturze 

realizowanego utworu 

 

Repertuar: 

I semestr: 

 chorały, utwory skomponowane w fakturze nota contra notam 

 miniatury chóralne (głównie XX – wieczne) zawierające różnorodne problemy techniczne 
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II semestr: 

 madrygały, utwory skomponowane w prostej fakturze polifonicznej lub polifoniczno – akordowej: chanson, 

villanella, prosty motet, pieśń itp. (renesans, barok) 

 miniatury chóralne zawierające różnorodne problemy techniczne 

 

ROK II 

 

Realizacja dzieł posiadających skomplikowaną fakturę i rozbudowaną formę  

Technika dyrygencka: 

 schematy metryczne jedno i sześciomiarowe 

 realizacja metrum zmiennego 

 wyższy stopień komplikacji środków artykulacyjnych, dynamicznych i agogicznych 

 

Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: 

 faktura: skomplikowana faktura polifoniczna – imitacja ścisła, różnorodne techniki            

      kontrapunktyczne 

 forma: rozbudowane formy wokalne i wokalno – instrumentalne  

 interpretacja tekstu słownego 

 doskonalenie interpretacji warstwy ekspresyjnej utworu 

 kształtowanie relacji między formą i przebiegiem napięć 

 

Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: 

 realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) – partia chóralna i instrumentalna 

 dokładna znajomość układu formalnego utworu, konstrukcji napięciowej, instrumentacji itp 

 przedstawienie pełnego zakresu środków muzycznych użytych przez kompozytora w partyturze 

realizowanego utworu 

 

Repertuar: 

 motet przeimitowany, fuga, formy o skomplikowanej fakturze kontrapunktycznej z wykorzystaniem imitacji 

swobodnej,       

        cantus firmus, formuł chaconny czy passacaglii itp.  

 rozbudowane części chóralne utworów wokalno – instrumentalnych: kantaty, oratoria, msze (barok, 

klasycyzm, romantyzm) 

 kompozycje różnych epok o wysokim stopniu komplikacji problemów technicznych  
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ROK III 

 

Realizacja dzieł reprezentujących różne epoki historyczne i style wykonawcze 

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresach wymienionych w programach lat poprzednich, a ponadto: 

 wprowadzenie metrum pięcio i siedmiomiarowego 

 rozszerzenie problematyki kształtowania barwy 

 

Prezentacja epok historycznych: 

 skupienie uwagi na: cechach stylistycznych danej epoki,  typowych gatunkach i formach 

 dobór i realizacja środków wykonawczych i interpretacyjnych zgodnych ze stylem 

 

Repertuar: 

 recytatyw i aria barokowa 

 klasyczny utwór instrumentalny: część symfonii, divertimenta, uwertury itp. (forma allegra sonatowego) 

 utwory wokalne i wokalno – instrumentalne reprezentujące przede wszystkim epokę klasycyzmu, szeroko 

rozumianego romantyzmu, muzykę przełomu XIX i XX wieku oraz wiek XX 

 

Egzamin dyplomowy w formie: 

1.) Koncertu muzyki chóralnej a cappella 

Metody nauczania  

Zajęcia w formie wykładów z ćwiczeniami (dyrygowanie) odbywają się z udziałem akompaniatora. Integralną 

częścią przedmiotu są także ćwiczenia jako prowadzona przez studenta próba z zespołem wokalnym, 

konsultowana na bieżąco przez pedagoga. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Zajęcia z przedmiotu dyrygowanie są ściśle powiązane z takimi przedmiotami jak zespoły wokalne i 

instrumentalne, metodyka śpiewu zbiorowego oraz metodyka prowadzenia zespołów. Łączenie umiejętności z 

wiedzą zdobytą w czasie nauki tych przedmiotów jest w praktyce realizowane w czasie prowadzonych przez 

studentów prób (z chórem, lub zespołem instrumentalnym), na których studenci pracując nad przygotowywanymi 

na zajęciach z dyrygowania utworami zdobywają doświadczenie praktyczne. Wartość dydaktyczna 

realizowanego programu jest odpowiednio stopniowana i dobierana do poziomu wiedzy dyrygenckiej zdobywanej 

na poszczególnych latach. 

Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest przygotowanie studentów do prowadzenia amatorskich oraz 

szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. 

Cele te osiągane są przez: 

 przyswajanie zasad techniki dyrygowania 

 osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 

 kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych 
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 zapoznawanie się ze sposobami odczytywania i uczenia partytur 

 opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji polskiej i światowej literatury 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1-5 – egzamin 

Semestr 6 – zaliczenie z oceną (przygotowanie licencjackiej pracy artystycznej) 

Na ocenę ma wpływ: 

 aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach  

 opanowanie repertuaru w stopniu zadowalającym 

Weryfikacja wiedzy i umiejętności (określone programem nauczania przedmiotu) odbywa się podczas kolokwiów 

i egzaminów ocenianych przez komisję złożoną z pedagogów prowadzących przedmiot. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

Partytury przygotowywanych podczas zajęć utworów 

Wykaz literatury uzupełniającej 

Partytury utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych kompozytorów różnych epok, reprezentujących różne 

style i techniki kompozytorskie. 

Nagrania DVD i CD utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 

Podręczniki związane z tematyką przedmiotu takich autorów jak: K. Lasocki, St. Wiechowicz, E. Bury, J. Bok.  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Rafał Jacek Delekta, prof. Maria Kochaj, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Ewa Michnik Szynalska, 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz, ad. (kwal. II st.) Jan Jazownik, ad. (kwal. II st.) Adam Korzeniowski,                            

ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian, ad. Marceli Kolaska, ad. Ewa Mizerska-Golonek, ad. Maciej Tworek,                                           

dr Małgorzata Chyła, st. wykł. Ewa Bator 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.01B 

Nazwa przedmiotu 

Dyrygowanie 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

 przedmiot obowiązkowy – w semestrach 1 – 4 

 przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru – 

w semestrach 5-6 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne  w formie wykładów z 

ćwiczeniami – jako przedmiot obowiązkowy 

Zajęcia grupowe  w formie wykładów z ćwiczeniami 

– jako przedmiot alternatywny 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

90 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I, II, III -  semestry 1-6 

Punkty ECTS 

14 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 predyspozycje manualne 

 znajomość podstawowych schematów rytmicznych 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

ROK  I 

Nabywanie wszechstronnych umiejętności w zakresie techniki dyrygenckiej 

Podstawy techniki dyrygenckiej: 

 postawa w czasie dyrygowania  

 ćwiczenia na rozluźnienie stawów i mięśni związanych z pracą rąk 
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 prawidłowy rysunek schematów metrycznych 

 korelacja oddechu i ruchu 

 problematyka przedtaktu 

 

Rozwijanie maksymalnie szerokiego zakresu elementów techniki dyrygenckiej: 

 schematy metryczne dwu-, trzy-, i czteromiarowe 

 praca nad uniezależnieniem rąk 

 artykulacja: 

realizacja legato, staccato, non legato 

realizacja szczególnych środków artykulacyjnych takich jak: akcenty, sforzata, nagłe zmiany 

artykulacji, itp.  

 dynamika: 

realizacja różnorodnych stopni i odcieni dynamicznych z wykorzystaniem stopniowych i nagłych 

zmian dynamiki 

 tempo: 

realizacja utworów w różnych tempach z wykorzystaniem stopniowej i nagłej zmiany tempa 

 fermata:  

jej rodzaje i sposoby realizacji 

 

Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: 

 faktura: nota contra notam, prosta faktura imitacyjna i kontrapunktyczna 

 sposoby realizacji warstwy semantycznej i strukturalnej tekstu słownego 

 sposoby realizacji warstwy ekspresyjnej, przebiegu napięć i dramaturgii utworu 

 

Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: 

 realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) 

 umiejętność wykazania różnic w przebiegach poszczególnych głosów chóralnych w realizowanej partyturze 

przy pomocy kombinacji (jednoczesne granie i śpiewanie wybranych głosów) 

 przedstawienie pełnego zakresu środków muzycznych użytych przez kompozytora w partyturze 

realizowanego utworu 

Repertuar: 

I semestr: 

 chorały, utwory skomponowane w fakturze nota contra notam 

 miniatury chóralne (głównie XX – wieczne) zawierające różnorodne problemy techniczne 

II semestr: 

 madrygały, utwory skomponowane w prostej fakturze polifonicznej lub polifoniczno – akordowej: chanson, 
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villanella, prosty motet, pieśń itp. (renesans, barok) 

 miniatury chóralne zawierające różnorodne problemy techniczne 

 

ROK II 

 

Realizacja dzieł posiadających skomplikowaną fakturę i rozbudowaną formę  

Technika dyrygencka: 

 schematy metryczne jedno i sześciomiarowe 

 realizacja metrum zmiennego 

 wyższy stopień komplikacji środków artykulacyjnych, dynamicznych i agogicznych 

 

Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: 

 faktura: skomplikowana faktura polifoniczna – imitacja ścisła, różnorodne techniki            

      kontrapunktyczne 

 forma: rozbudowane formy wokalne i wokalno – instrumentalne  

 interpretacja tekstu słownego 

 doskonalenie interpretacji warstwy ekspresyjnej utworu 

 kształtowanie relacji między formą i przebiegiem napięć 

 

Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: 

 realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) – partia chóralna i instrumentalna 

 dokładna znajomość układu formalnego utworu, konstrukcji napięciowej, instrumentacji itp 

 przedstawienie pełnego zakresu środków muzycznych użytych przez kompozytora w partyturze 

realizowanego utworu 

 

Repertuar: 

 motet przeimitowany, fuga, formy o skomplikowanej fakturze kontrapunktycznej z wykorzystaniem imitacji 

swobodnej,       

        cantus firmus, formuł chaconny czy passacaglii itp.  

 rozbudowane części chóralne utworów wokalno – instrumentalnych: kantaty, oratoria, msze (barok, 

klasycyzm, romantyzm) 

 kompozycje różnych epok o wysokim stopniu komplikacji problemów technicznych  

 

 

ROK III 

 

Realizacja dzieł reprezentujących różne epoki historyczne i style wykonawcze 
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Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresach wymienionych w programach lat poprzednich, a ponadto: 

 wprowadzenie metrum pięcio i siedmiomiarowego 

 rozszerzenie problematyki kształtowania barwy 

 

Prezentacja epok historycznych: 

 skupienie uwagi na: cechach stylistycznych danej epoki,  typowych gatunkach i formach 

 dobór i realizacja środków wykonawczych i interpretacyjnych zgodnych ze stylem 

 

Repertuar: 

 recytatyw i aria barokowa 

 klasyczny utwór instrumentalny: część symfonii, divertimenta, uwertury itp. (forma allegra sonatowego) 

 utwory wokalne i wokalno – instrumentalne reprezentujące przede wszystkim epokę klasycyzmu, szeroko 

rozumianego romantyzmu, muzykę przełomu XIX i XX wieku oraz wiek XX 

Metody nauczania  

Zajęcia w formie wykładów z ćwiczeniami (dyrygowanie) odbywają się z udziałem akompaniatora. Integralną 

częścią przedmiotu są także ćwiczenia jako prowadzona przez studenta próba z zespołem wokalnym, 

konsultowana na bieżąco przez pedagoga. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Zajęcia z przedmiotu dyrygowanie są ściśle powiązane z takimi przedmiotami jak zespoły wokalne i 

instrumentalne, metodyka śpiewu zbiorowego oraz metodyka prowadzenia zespołów. Łączenie umiejętności z 

wiedzą zdobytą w czasie nauki tych przedmiotów jest w praktyce realizowane w czasie prowadzonych przez 

studentów prób (z chórem, lub zespołem instrumentalnym), na których studenci pracując nad przygotowywanymi 

na zajęciach z dyrygowania utworami zdobywają doświadczenie praktyczne. Wartość dydaktyczna 

realizowanego programu jest odpowiednio stopniowana i dobierana do poziomu wiedzy dyrygenckiej zdobywanej 

na poszczególnych latach. 

Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest przygotowanie studentów do prowadzenia amatorskich oraz 

szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.  

Cele te osiągane są przez: 

 przyswajanie zasad techniki dyrygowania 

 osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 

 kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych 

 zapoznawanie się ze sposobami odczytywania i uczenia partytur 

 opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji polskiej i światowej literatury 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 

 

 



13 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1-5 – egzamin 

Na ocenę ma wpływ: 

 aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach  

 opanowanie repertuaru w stopniu zadowalającym 

Weryfikacja wiedzy i umiejętności (określone programem nauczania przedmiotu) odbywa się podczas kolokwiów 

i egzaminów ocenianych przez komisję złożoną z pedagogów prowadzących przedmiot. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

Partytury przygotowywanych podczas zajęć utworów 

Wykaz literatury uzupełniającej 

Partytury utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych kompozytorów różnych epok, reprezentujących różne 

style i techniki kompozytorskie. 

Nagrania DVD i CD utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 

Podręczniki związane z tematyką przedmiotu takich autorów jak: K. Lasocki, St. Wiechowicz, E. Bury, J. Bok.  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Irena Antoń,  dr Tomasz Chmiel, dr hab. Jacek Mentel, st. wykł. Anna Mikulska,  

prof. Marta Wierzbieniec, st. wykł. Janusz Zathey 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.02 

Nazwa przedmiotu 

Czytanie partytur 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy – semestr 1-3 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru – 

semestr 5 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I, II – semestr 1-3 

Rok III – semestr 5  

Punkty ECTS 

7 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 sprawne czytanie nut na fortepianie 

 znajomość starych kluczy oraz podstawowa umiejętność czytania nut w tych kluczach 

 podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu instrumentoznawstwa o instrumentach transponujących 

 umiejętność przeprowadzenia analizy harmonicznej utworu na poziomie szkoły średniej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Wykład: partytura symfoniczna, chóralna, wokalno – instrumentalna 

- faktura 

- grupy instrumentów i ich rola w partyturze 

- instrumenty transponujące 

- stare klucze w partyturze 

- analiza harmoniczna 

- wyciąg fortepianowy – różnice między fakturą orkiestrową i fortepianową 
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Ćwiczenia doskonalące sprawność w zakresie: 

- czytania nut a vista 

- realizacji partii instrumentów transponujących 

- realizacji partii instrumentów notowanych w starych kluczach 

- kształtowania wyobraźni(wewnętrzne słyszenie partytury) 

- przekształcania faktury kameralnej, orkiestrowej, wokalno – instrumentalnej i chóralnej w fakturę 

fortepianową (wyciąg fortepianowy) 

Metody nauczania  

Ćwiczenia praktyczne przy instrumencie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Przedmiot czytanie partytur ma w założeniu przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z partyturą, a więc jej 

analizy, interpretacji i realizacji w formie wyciągu fortepianowego. W tym celu student po ukończeniu przedmiotu 

winien posiadać sprawność w stopniu zaawansowanym w zakresie: 

 czytania nut a vista 

 transpozycji a vista o dowolny interwał w górę i w dół 

 czytania nut w starych kluczach a vista 

 analizy harmonicznej partytury 

 realizacji a vista partytury kameralnej, orkiestrowej, chóralnej oraz wokalno – instrumentalnej w formie 

wyciągu fortepianowego   

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 – zaliczenie 

Podstawą zaliczenia jest systematyczna praca studenta w ciągu semestru, aktywność na zajęciach oraz 

realizacja zadanego przez pedagoga materiału. 

semestr 2 – zaliczenie z oceną 

Warunkiem zaliczenia i uzyskania pozytywnej oceny są widoczne postępy w pracy studenta oraz osiągnięcie 

określonego przez pedagoga stopnia zaawansowania w zakresie zrealizowanego programu. 

semestr 3 – egzamin  

Komisja ocenia sprawność studenta w zakresie: 

 realizacji a vista 4–głosu zapisanego w różnych kluczach 

 realizacji a vista fragmentu partytury symfonicznej 

 umiejętności samodzielnego przygotowania w ciągu semestru i wykonania w formie wyciągu 

fortepianowego wybranej przez pedagoga części symfonii (klasycznej lub romantycznej) lub innej 
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dowolnej formy np. mszy 

semestr 5 – zaliczenie z oceną 

Warunkiem zaliczenia i uzyskania pozytywnej oceny w pracy studenta jest osiągnięcie określonego przez 

pedagoga stopnia zaawansowania w zakresie zrealizowanego programu. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury teoretycznej 

E.Bury – Technika czytania partytur – PWM 

Fr.Wesołowski – Zasady muzyki – PWM 

A.Frączkiewicz – F.Skołyszewski – Formy muzyczne cz. I i II 

K.Sikorski – Instrumentoznawstwo – PWM 

C.Sachs – Historia instrumentów muzycznych PWM 

Wykaz literatury muzycznej 

Ćwiczenia w starych kluczach cz. I – PWM (wybór S. Wiechowicza) 

J.S.Bach – 25 Chorałów – ćwiczenia w starych kluczach cz. II PWM 

J.S.Bach – Motety 

Kwartety smyczkowe – J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven 

Symfonie – J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven 

Formy wok.- instr.- J.Haydn -  Stworzenie świata, Pory roku, 

W.A.Mozart – Msza koronacyjna C-dur, msza c- moll „wielka”, Requiem d-moll 

L.van Beethoven – Missa solemnis 

Utwory kameralne – W.A.Mozart – Divertimenta na instr. dęte Es-dur B-dur F-dur,  Serenada Es-dur (kV 375), 

B-dur na 13 instr.dętych (kV 361) 

L.van Beethoven – Sekstet na instr. dęte op.71 

Utwory Chóralne – S.Wiechowicz – Mruczkowe bajki 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Anna Mikulska, st. wykł. Włodzimierz Szczepanek 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.03 

Nazwa przedmiotu 

Instrumentacja 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w  formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II – semestr 3-4 

Punkty ECTS 

3  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 rozróżnianie barwy instrumentów orkiestrowych 

 podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o instrumentach 

 znajomość zasad muzyki i harmonii 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 wiedza z zakresu instrumentoznawstwa i jej praktyczne zastosowanie w opracowaniach utworów 

fortepianowych i solowych z towarzyszeniem fortepianu na różne typy zespołów orkiestrowych  

 opracowania dotyczą muzyki z różnych epok historycznych – orkiestra klasyczna, romantyczna i XX 

wieku 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami wykładu 

Bieżąca konsultacja i kontrola prac przygotowywanych przez studentów.  

Analiza partytur wybranych utworów orkiestrowych. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 opanowanie umiejętności samodzielnego opracowania utworu fortepianowego solowego, lub z głosem 

towarzyszącym na różne typy zespołów orkiestrowych 
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Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie (na podstawie pracy i zaangażowania studenta) 

Semestr 2 – egzamin (prezentacja wszystkich prac wykonanych przez studenta, dyskusja merytoryczna) 

 

LITERATURA PRZDMIOTU 

J. Pawłowski - Podstawy instrumentacji  cz. I Kraków, PWM 1966, cz. II Kraków, PWM 1970 

S. Adler – „The Study of orchestration” W.W. Norton & Company, Inc. New York – London 2002 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

Pedagodzy uczący gry na wybranym instrumencie 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.04 

Nazwa przedmiotu 

Drugi instrument 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie ćwiczeń z 

elementami wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

45 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I – semestr 1 i 2 

Rok II – semestr 1 

Punkty ECTS 

6  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 student ma możliwość wyboru dowolnego instrumentu wykładanego na krakowskiej uczelni rozwijając w 

ten sposób swoje indywidualne zainteresowania w tej dziedzinie. 

 program nauczania oraz dobór repertuaru jest zindywidualizowany i dostosowany do predyspozycji i 

umiejętności studenta 

Metody nauczania  

 zajęcia indywidualne pod kierunkiem specjalistów w zakresie gry na wybranym instrumencie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 poznanie podstaw lub kontynuacja nauki gry na wybranym instrumencie.  

 nabycie podstawowej wiedzy (lub jej poszerzenie) na temat repertuaru, technik gry, możliwości 

brzmieniowych i artykulacyjnych wybranego instrumentu.  

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski, niemiecki 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie (na podstawie pracy i zaangażowania studenta) 

Semestr 2 – zaliczenie z oceną (wykonanie z pamięci 3 utworów o zróżnicowanej stylistyce) 

Semestr 3 – egzamin (j.w.) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Materiały nutowe wykorzystywane na zajęciach. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Zespół Przedmiotowy Fortepianu Obowiązującego 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Lidia Biel, st. wykł. Krystyna Furmanowicz, st. wykł. Urszula Gątkowska-Węgrzyn,                      

st. wykł. Elżbieta Hoffman, st. wykł. Marta Kmiecik-Kulig, st. wykł. Anna Koziak,                                                

st. wykł. Paweł Lubieniecki, st. wykł. Ewa Sobolowa 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.05 

Nazwa przedmiotu 

Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie ćwiczeń 

z elementami wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30  

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III  – semestr 5-6 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Student powinien dysponować prawidłową postawą przy instrumencie, dość zaawansowaną biegłością 

instrumentalną, pozwalającą na realizację akompaniamentu o przynajmniej średnim stopniu trudności. 

Wymagana jest również znajomość harmonii, form muzycznych a także wiedza z zakresu stylów muzycznych. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 stałe doskonalenie czytania a vista. 

 realizacja partii fortepianowych arii starowłoskich, pieśni romantycznych, arii operowych i pieśni XX 

wieku.  

 czytanie wyciągów fortepianowych ze wskazaniem na najistotniejsze elementy niezbędne do ich 

realizacji.  

 realizacja akompaniamentu w utworach na instrumenty smyczkowe i dęte z uwzględnieniem specyfiki 

oddechu 

Metody nauczania  

Zajęcia indywidualne z pedagogiem przy instrumencie. Dobór repertuaru i metod nauczania jest uwarunkowany 

stopniem opanowania techniki gry na instrumencie. 
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

Celem nauczania przedmiotu jest: 

 rozwój sfery słyszenia wieloplanowego oraz umiejętność współdziałania z muzykami instrumentalistami 

rożnych specjalności 

 poznanie literatury kameralnej oraz umiejętne realizowanie różnej stylistyki muzycznej 

 zrozumienie istoty akompaniamentu  

Podczas zajęć student nabywa umiejętności: 

 podzielności uwagi i wzajemnej inspiracji w zespole kameralnym 

 artystycznego współkreowania utworu 

 rozpoznania logiki muzycznego dialogu 

 reagowania na możliwości dynamiczne poszczególnych instrumentów i rodzajów głosu ludzkiego 

 biegłego czytania nut a vista 

polski, angielski, niemiecki, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 5 – zaliczenie (na podstawie pracy i zaangażowania studenta) 

semestr 6 – zaliczenie z oceną w formie kolokwium 

Program na powinien zawierać 3 utwory z instrumentalistami różnych specjalności, oraz  wokalistą. 

W zakres kolokwium wchodzi również czytanie a vista.  

 

Literatura przedmiotu 

Materiał nutowy realizowany przez studentów 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Renata Polony 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.06 

Nazwa przedmiotu 

Zajęcia muzyczno-ruchowe 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 1-2 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 spełnienie wymogów rekrutacji na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Semestr 1 

 przygotowanie aparatu ruchowego studentów do prawidłowej realizacji zadań  rytmicznych 

 poznanie i realizacja ćwiczeń z zakresu metody C.Orffa 

 opanowanie ćwiczeń metrorytmicznych zawartych w Rytmice E.Jaques-Dalcroze’a 

 

Semestr 2 

 rozwijanie ekspresji ruchu 

 realizacja ilustracji i inscenizacji piosenek 

 nauka polskich tańców regionalnych i narodowych  oraz wybranych tańców obcych 

 opracowanie interpretacji ruchowych utworów muzycznych 

 improwizacje instrumentalne i ruchowe w  określonych formach muzycznych 

Metody nauczania  

Ćwiczenia praktyczne połączone z pokazem i elementami wykładu. 

Prezentacje zadań muzyczno-ruchowych opracowanych samodzielnie przez studentów – przeprowadzanie ich z 
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uczestnikami zajęć. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 poznanie i realizacja zagadnień muzycznych i rytmicznych zawartych w metodach C.Orffa i E.Jaques-

Dalcroze’a. 

 wykorzystanie  literatury  muzycznej  do  ćwiczeń  słuchowo-głosowych i ruchowych. 

 pobudzenie studentów do kreowania ćwiczeń i zabaw muzyczno-ruchowych przeznaczonych dla dzieci. 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 – zaliczenie 

semestr 2 – zaliczenie z oceną 

Ocenianie ciągłe na podstawie : 

 znajomości i realizacji ćwiczeń objętych programem 

 aktywności i twórczego uczestnictwa w zajęciach 

 samodzielności i kreatywności w opracowywanych zadaniach ruchowych 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa 

M.Brzozowska-Kuczkiewicz – E.Jaques-Dalcroze i jego rytmika 

Z.Burowska – Współczesne systemy wychowania muzycznego 

M.Kronenberger – Rytmika 

U.Smoczyńska-Nachtman – Zabawy i ćwiczenia przy muzyce 

R.Ławrowska – Muzyka,ruch i taniec w edukacji 

M.Wieman – Zabawy i tańce z piosenką 

G.Storms – Gry przy muzyce 

Literatura uzupełniająca 

M.Dąbrowska, J.Grafczyńska – Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci 

J.Lenartowska – Wesołe zabawy rytmiczne 

 J.Lenartowska – „Obrazki rytmiczne 

J.Andrychowska-Biegacz – Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych 

E.Skowrońska-Lebecka – Dźwięk i gest 

U.Bessinger-Ćwierz, Z.Hoffman – Aktywne działanie przez sztukę /Inspiracje chopinowskie/ 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

flet prosty – st. wykł. Ryszard Starzyki 

gitara – dr Jerzy Dyląg 

instrumenty perkusyjne – st. wykł. Beata Wilewska 

 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.07 

Nazwa przedmiotu 

Instrumenty szkolne I* 

Instrumenty szkolne II* 

*student wybiera 1 z 3 zaproponowanych instrumentów 

szkolnych (flet prosty, gitara, perkusja). 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

 przedmiot obowiązkowy (kurs podstawowy) 

 przedmiot alternatywny (kurs  średnio-

zaawansowany) 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie ćwiczeń z 

elementami wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 (kurs podstawowy) 

15 (kurs  średnio-zaawansowany) 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I – semestr 2 (kurs podstawowy) 

Rok II – semestr 1 (kurs średnio-zaawansowany) 

Punkty ECTS 

3 (kurs podstawowy) 

2 (kurs  średnio-zaawansowany) 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Program nauczania oraz dobór repertuaru jest zindywidualizowany i dostosowany do predyspozycji i 

ewentualnych umiejętności studenta z zakresie gry na wybranym instrumencie szkolnym. 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń uzupełnionych wiedzą teoretyczną i metodyczną. 

Studenci mają możliwość doskonalenia techniki gry na wybranych instrumentach szkolnych,  a także 
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przygotowują się do prowadzenia zajęć w przyszłej pracy zawodowej.   

W semestrze 3 istnieje możliwość kontynuowania nauki gry na wcześniej wybranym instrumencie lub wyboru 

innego instrumentu szkolnego, realizując powtórnie przedmiot – instrumenty szkolne I. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 doskonalenie techniki gdy na wybranych instrumentach 

 opanowanie prawidłowej postawy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instrumentów 

 zapoznanie z budową,  notacją, możliwościami brzmieniowymi, artykulacyjnymi i fakturalnymi instrumentów 

szkolnych 

 nabycie praktycznej wiedzy na temat sposobu wykorzystania instrumentów szkolnych podczas zajęć 

muzycznych z dziećmi i młodzieżą. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną - na podstawie pracy i zaangażowania studenta 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Materiały nutowe wykorzystywane na zajęciach oraz opracowania własne pedagogów 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Choralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

I st. kwal. Ewa Zuchowicz 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.08A 

Nazwa przedmiotu 

Kontrapunkt I  

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w  formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60  

 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III – semestr 5-6 

Punkty ECTS 

4  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość harmonii klasycznej  w zakresie  średniej szkoły  muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 Semestr 5:  

 gatunki  kontrapunktyczne   

 kontrapunkt podwójny 

 kanon w oktawie  

Semestr 6:  

 kanony dwugłosowe w innych interwałach  w ruchu prostym 

 kanony w inwersji, dyminucji,  augumentacji,  w  ruchu  raka  

 inwencja dwugłosowa  ( temat własny ) 

Metody nauczania  

 ćwiczenia praktyczne, omówienie zadań przygotowanych przez studenta oraz korekta błędów , 

konsultacje, analiza wybranych utworów muzycznych 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 kształcenie wyobraźni muzycznej 
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 poznanie i praktyczne opanowanie zasad  techniki kontrapunktycznej w zakresie dwugłosowej  polifonii 

tonalnej ( prace pisemne, analiza utworów ) 

 zdobycie przez studentów umiejętności myślenia i słyszenia linearnego  koniecznego dla  rozumienia i 

wykonywania  utworów polifonicznych 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 5  - zaliczenie (na podstawie przedłożonych prac studenta sprawdzanych na bieżąco) 

semestr 6 - egzamin 

Przedmiotem egzaminu jest samodzielne napisanie kanonu w kwincie  oraz   przedstawienie  inwencji 

dwugłosowej pisanej pod kierunkiem nauczyciela. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

K. Sikorski : Kontrapunkt cz. I (Gatunki ) i cz. II ( Kanon ) , Kraków 1953-1955 

J. Gawlas : Kontrapunkt. Podstawowe zasady, Kraków  1970. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

I st. kwal. Ewa Zuchowicz 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.08B 

Nazwa przedmiotu 

Kontrapunkt I 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 1-2 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość harmonii klasycznej  w zakresie  średniej szkoły  muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 Semestr 5:  

 gatunki  kontrapunktyczne   

 kontrapunkt podwójny 

 kanon w oktawie  

Semestr 6:  

 kanony dwugłosowe w innych interwałach  w ruchu prostym 

 kanony w inwersji, dyminucji,  augumentacji,  w  ruchu  raka  

 inwencja dwugłosowa  ( temat własny ) 

Metody nauczania  

 ćwiczenia praktyczne, omówienie zadań przygotowanych przez studenta oraz korekta błędów , konsultacje, 

analiza wybranych utworów muzycznych 
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

 kształcenie wyobraźni muzycznej 

 poznanie i praktyczne opanowanie zasad  techniki kontrapunktycznej w zakresie dwugłosowej  polifonii 

tonalnej ( prace pisemne, analiza utworów ) 

 zdobycie przez studentów umiejętności myślenia i słyszenia linearnego  koniecznego dla  rozumienia i 

wykonywania  utworów polifonicznych 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 5  - zaliczenie (na podstawie przedłożonych prac studenta sprawdzanych na bieżąco) 

semestr 6 - egzamin 

Przedmiotem egzaminu jest samodzielne napisanie kanonu w kwincie  oraz   przedstawienie  inwencji 

dwugłosowej pisanej pod kierunkiem nauczyciela. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

K. Sikorski : Kontrapunkt cz. I (Gatunki ) i cz. II ( Kanon ) , Kraków 1953-1955 

J. Gawlas : Kontrapunkt. Podstawowe zasady, Kraków  1970. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz, ks. dr Robert Tyrała, dr Andrzej Wilk 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.09 

Nazwa przedmiotu 

Przygotowanie pisemnej pracy licencjackiej 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III, semestr 5 i 6 

 

Punkty ECTS 

5 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 skonkretyzowane zainteresowania badawcze 

 ogólne przygotowanie w zakresie teorii i praktyki muzycznej, wynikające z charakteru kierunku studiów 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 podstawy metodologiczne badań, 

 literatura przedmiotowa i materiały źródłowe, 

 sposoby korzystania z literatury, 

 struktura pracy dyplomowej, 

 procedury postępowania badawczego, 

 metody i techniki badawcze, 

 sposoby opracowania wyników, 

 analiza i interpretacja wyników. 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe prowadzone częściowo w formie wykładów. Pod kierunkiem prowadzącego student nabywa 

umiejętności samodzielnej pracy w oparciu o efekty badawcze. 
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

 opanowanie warsztatu pracy naukowej w zakresie niezbędnym do napisania pracy licencjackiej 

 napisanie pracy licencjackiej, koniecznej do uzyskania tytułu licencjata Akademii Muzycznej w Krakowie 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 – zaliczenie  

semestr 2 – zaliczenie z oceną  

Podstawą zaliczenia jest ocena postępów studenta w przygotowaniu się do pisania pracy i w pisaniu pracy 

licencjackiej a także znajomości materiałów, lektur i właściwego doboru metod, technik i narzędzi badawczych. 

Przygotowanie pracy licencjackiej, pisemnej. 

 

LITERATURA PRZEMIOTU 

W. Zaczyński – Praca badawcza nauczyciela, PZWS, W-wa 1970 i późniejsze wydania 

T. Pilch –  Podstawy badań pedagogicznych, PWN, W-wa 2001 

M. Łobocki –  Metody badań pedagogicznych, PWN, W-wa 1978 

 A. Kemp –  Zarys metodyki badań naukowych w pedagogice muzycznej, WSP, Zielona Góra 1978 

W. Goriszowski – Badania pedagogiczne w zarysie, WSP Tow. WP, W-wa 2005 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr Anna Kalarus 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.10A 

Nazwa przedmiotu 

Przygotowanie licencjackiej pracy artystycznej - 

lekcja 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie ćwiczeń                            

z elementami wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III - semestr 6 

Punkty ECTS 

5 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z zakresu teorii i metodyki edukacji artystycznej   

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

1. Poznanie aktualnych programów nauczania edukacji artystycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. 

2. Poznanie środków dydaktycznych umożliwiających  właściwe przeprowadzenie lekcji.  

3. Prezentacja audycji radiowych ilustrujących praktyczną realizację założeń krakowskiej koncepcji 

wychowania muzycznego. 

4. Symulacja lekcji muzyki. 

Metody nauczania  

1. Konsultacje. 

2. Opracowywanie konspektów lekcji. 

3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. 

4. Wdrażanie studentów do samodzielnej pracy. 

5. Nabywanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

1. Przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej i gimnazjum. 
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2. Pomoc w przygotowaniu pracy  licencjackiej (lekcji).  

3. Pomoc w redagowaniu konspektu zajęć. 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

zaliczenie z oceną (ocena za przygotowanie konspektu zajęć) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Podstawa programowa edukacji muzycznej, (2009), MEN 

A. Wilk(2003) , Metody kształcenia muzycznego dzieci w wieku  szkolnym. Kraków, Akademia Pedagogiczna. 

Podręczniki obowiązujące w szkole podstawowej i gimnazjum   
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Zakład Muzyki Kościelnej 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Leszek Werner, ad. II st. Krzysztof Latała, ad. I st. Marek Wolak, st. wykł. Jacek Kulig, as. Arkadiusz 

Bialic pod prof. Józefa Serafina 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.10B 

Nazwa przedmiotu 

Przygotowanie licencjackiej pracy artystycznej - 

organy 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie ćwiczeń z 

elementami wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III - semestr 6 

Punkty ECTS 

5 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Ukończone 5 semestrów gry na organach 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Praca nad repertuarem dyplomowym. Program obejmuje kompozycje powstałe na przestrzeni wieków – od 

wczesnej twórczości organowej, aż po wiek XX. 

Metody nauczania  

Indywidualna praca pod opieką pedagoga. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Wykształcenie muzyka o wysokich kwalifikacjach: 

 posiadającego możliwie rozległą wiedzę teoretyczną w zakresie literatury muzyki organowej (znajomość 

stylów i epok) i umiejętności jej praktycznego zastosowania 

 dysponującego przygotowaniem pozwalającym na właściwy wybór i odpowiedzialne wykonania 

repertuaru muzyki organowej 
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 dysponującego umiejętnością samodzielnej pracy nad poszerzaniem własnego repertuaru organowego i 

ogólnej wiedzy muzycznej 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 6 – zaliczenie z oceną (przygotowanie licencjackiej pracy artystycznej) 

Na ocenę ma wpływ: 

 aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach  

 opanowanie repertuaru w stopniu zadowalającym 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: 

J. Laukvik – Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis 

L. Lohmann – Studien zu Artikulations problemen bei den Tasteninstrumenten des 16 – 18 Jahrhunderts 

E. Kooiman, G. Weinberger, H.J. Busch – Zur Interpretation der Orgelmusik Johann Sebastian Bachs 

N. Harnoncourt – Muzyka mową dźwięków 

 Wykaz literatury uzupełniającej: 

Czasopisma muzyczne m.in. Ruch Muzyczny, Canor 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Zespół Przedmiotowy Fortepianu Obowiązującego 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Lidia Biel, st. wykł. Krystyna Furmanowicz, st. wykł. Urszula Gątkowska-Węgrzyn,                      

st. wykł. Elżbieta Hoffman, st. wykł. Marta Kmiecik-Kulig, st. wykł. Anna Koziak,                                                

st. wykł. Paweł Lubieniecki, st. wykł. Ewa Sobolowa 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.11 

Nazwa przedmiotu 

Fortepian 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy – semestr 1-4 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru - 

semestr 4-5 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie ćwiczeń   

z elementami wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

90 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I- III  semestr 1-6 

Punkty ECTS 

14 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 umiejętność czytania nut, podstawowa biegłość instrumentalna 

 podstawowa wiedza w zakresie zasad muzyki, harmonii, form muzycznych,  

 wiedza z zakresu stylów muzycznych 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 doskonalenie czytania nut, czytanie a vista utworów o różnym stopniu trudności  

 uwrażliwianie na kształtowanie frazy muzycznej zgodnie z jej logicznym i ekspresyjnym przebiegiem 

(odczytanie intencji kompozytora a więc właściwego sensu utworu) 

 realizacja literatury fortepianowej wszystkich epok, od Baroku do muzyki współczesnej (dobór repertuaru 

dostosowany do stopnia zaawansowania w grze studenta) 

 wskazówki metodyczne dotyczące sposobów dochodzenia do większej sprawności instrumentalnej.  

 praca nad właściwą postawą przy instrumencie, prawidłowym rozwojem tzw. aparatu gry 
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Tematyka zajęć: 

 problemy faktury homofonicznej i polifonicznej 

 właściwe rozumienie wszystkich elementów muzycznych, takich jak dynamika, agogika, artykulacja i ich 

rola w kształtowaniu sfery wyrazowej dzieła 

 znajomość pojęć muzycznych występujących w zapisie nutowym, ich rola w budowaniu formy 

(ekspozycja, przetworzenie itp.) 

 umiejętność realizacji narracji muzycznej, rozumienie i czucie roli oddechu 

Metody nauczania  

Zajęcia indywidualne z pedagogiem przy instrumencie. Dobór repertuaru i metod nauczania jest uwarunkowany 

stopniem zaawansowania studenta.  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 osiągnięcie sprawności instrumentalnej z uwrażliwieniem na jakość brzmienia; 

 umiejętność prawidłowej realizacji dzieła zgodnie z intencją kompozytora (z pominięciem elementów 

wirtuozowskich) 

 swobodne funkcjonowanie całego aparatu, prawidłowa postawa, racjonalna aplikatura; 

 opanowanie podstaw gry a vista w stopniu umożliwiającym szybką orientację w nowym materiale 

muzycznym 

 wyposażenie studenta w środki do samodzielnej, prawidłowej realizacji dzieła muzycznego, zgodnie z 

wymogami stylistycznymi, z właściwą wypowiedzią artystyczną i  właściwą aurą brzmieniową 

 umiejętność zespołowego muzykowania, praktyczne poznawanie literatury różnych epok ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji faktury polifonicznej 

Celem ostatecznym nauczania przedmiotu jest opanowanie umiejętności gry na fortepianie w stopniu 

umożliwiającym sprawne posługiwanie się nim tak w trakcie studiów (harmonia, czytanie partytur ) jak i w 

przyszłej pracy zawodowej (nauczyciel, dyrygent) 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 – zaliczenie 

semestr 2,3,5,6  – zaliczenie z oceną 

semestr 4 - egzamin 

 zaliczenie – na podstawie systematycznej pracy studenta 

 zaliczenie z oceną – kolokwium  

Wykonanie z pamięci zróżnicowanego stylistycznie programu. Przy ocenie bierze się pod uwagę poziom 

umiejętności studenta w grze na fortepianie w porównaniu do poziomu na początku nauki oraz 
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opracowany materiał muzyczny 

 egzamin -  powinien zawierać obok innych utworów, obowiązkowo wykonanie Preludium i fugi J. S. 

Bacha z DWK. Prezentowany program ma świadczyć o uzyskaniu dojrzałości i świadomości artystycznej. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wydania nutowe opracowywanych utworów z zaleceniem korzystania z wydań urtextowych.  

Wydawnictwa zawierające wiedzę metodyczną: 

W. Chmielowska - Z zagadnień nauczania gry na fortepianie  PWM Kraków 1963 

J. J. Eigeldinger –Szkice do metody gry fortepianowej  Musica Jagiellonica Kraków 1995 

H. Neuhaus - Sztuka pianistyczna  PWM Kraków 1970 

J. Kleczyński – O wykonywaniu dzieł Chopina (doskonały wykład metodyczny, który powstał w oparciu na 

relacjach uczniów F. Chopina,głównie ks. Marceliny Czartoryskiej.) PWM Kraków 1959 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Kształcenia Słuchu 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr kw. II st. Teresa Malecka, prof. AM, ad. dr Renata Borowiecka, ad.  dr Agnieszka Draus,   

st. wykł. Teresa Frączkiewicz-Kirkov,  as. Kinga Kiwała pod opieką dr kw. II st. Teresy Maleckiej, prof. AM  

as. Natalia Sopata pod opieką dr kw. II st. Teresy Maleckiej, prof. AM 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.12 

Nazwa przedmiotu 

Harmonia z ćwiczeniami 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów i ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

120 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I-II - semestr 1-4   

Punkty ECTS 

8  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 wiedza z zakresu zasad muzyki 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 system funkcyjny dur-moll (diatonika, chromatyka, enharmonia); 

 modulacje (diatoniczne, chromatyczne, enharmoniczne) 

 bas cyfrowany 

 progresje 

 analiza harmoniczna 

Metody nauczania  

 wykład 

 seminarium 

 ćwiczenia przy instrumencie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie harmonii funkcyjnej systemu dur-moll oraz umiejętności jej 

praktycznego  zastosowania w opracowaniach muzycznych 

Możliwe języki nauczania 

polski, niemiecki, angielski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1, 3  – zaliczenie (kolokwia) 

semestr 2, 4  – egzamin (prace pisemne, ćwiczenia praktyczne) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

K. Sikorski, Harmonia, PWM, Kraków 1972 

J. Targosz, Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków 1993 

M. Fieldorf, A. Frączkiweicz, Zasady modulacji, PWM, Kraków 1964 

 

Literatura muzyczna: 

 utwory epoki baroku, klasycyzmu i romantyzmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIEWYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI 

MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. dr Anna Oberc, ad. dr Ewa Siemdaj, st. wykł. Krzysztof Droba 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.13 

Nazwa przedmiotu 

Historia muzyki 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

90 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I-III semestr 1-6 

Punkty ECTS 

6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Wiedza z zakresu nowożytnej historii muzyki na poziomie szkoły średniej;  

Zaliczenie kolejnych semestrów przedmiotu oraz przedmiotu dopełniającego: Literatura muzyczna. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zapoznanie studentów z historią muzyki europejskiej od średniowiecza do współczesności poprzez:  

(1) wskazanie charakterystycznych cech estetyki, stylu i języka muzycznego poszczególnych epok historycznych;  

(2) omówienie ewolucji gatunków i form muzycznych reprezentatywnych dla epoki historycznej;  

(3) przybliżenie stylu i twórczości znaczących kompozytorów epoki;  

(4) zwrócenie uwagi na ciągłość procesów historycznych i obecność tradycji we współczesności.   

Zakres tematyczny i treści programowe poszczególnych semestrów: 

 

Zakres tematyczny i treści programowe poszczególnych lat i semestrów: 

Rok I: semestr 1 (średniowiecze): 

- Średniowieczna monodia liturgiczna  

- Średniowieczna monodia świecka  

- Początki polifonii, epoka organum. Ars antiqua  

- Ars nova (francuska i włoska) 
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- Szkoła burgundzka i współcześni  

- Szkoły niderlandzkie  

- Szkoły narodowe: francuska, flamandzka, niemiecka i polska 

- Twórczość G.P. da Palestriny 

- Twórczość O. di LASSO 

 

semestr II (barok): 

- Przełom renesansu i baroku – wyznaczniki stylu, fazy muzyki barokowej; 

- Manieryzm: twórczość madrygałowa;  

- Camerata florencka.; 

- Twórczość C. Monteverdiego;  

- Szkoła rzymska i wenecka; 

- Twórczość H. Schütza i barokowy styl niemiecki; 

- Twórczość G. B. Lully’ego i i barokowy styl francuski;  

- Twórczośc H. Purcella; 

- Neapolitańska szkoła operowa.  

- Twórczość instrumentalna XVI i XVII wieku: sonata triowa, conceto grosso A. Corellego i koncert solowy A. 

Vivaldiego;  

- Twórczość J. S. Bacha – „fuzja stylów narodowych”;  

- Twórczość G. F. Händla – „koordynacja stylów narodowych”. 

 

Rok II: semestr 3 (klasycyzm-wczesny romantyzm): 

- paradygmat estetyczny stylu klasycznego i cechy stylistyczne języka dźwiękowego epoki klasycznej;   

- teatr muzyczny Ch. W. Glucka i jego wpływ na operę klasyczną  

- gatunek kwartetu smyczkowego i jego ewolucja w twórczości J. Haydna, W.A. Mozarta i L. van Beethovena; 

- gatunek symfonii i jego ewolucja w twórczości J. Haydna, W.A. Mozarta i L. van Beethovena;  

- paradygmat estetyczny stylu romantycznego, syndrom cech stylistycznych klasycyzmu a romantyzmu;  

- ewolucja koncertu instrumentalnego – twórczość W.A. Mozarta i L van Beethovena; 

- wpływ symfoniki Beethovena na twórczość symfoniczną wczesnych romantyków  

- twórczość symfoniczna F. Schuberta; 

- muzyka kantatowo-oratoryjna epoki klasycznej i romantycznej (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven; F. 

Mendelssohn);  

- liryka wokalna i miniatura instrumentalna w romantyźmie (F. Schubert, R. Schumann, F. Mendelssohn); 

- idee muzyki programowej w twórczości R. Schumanna i F. Mendelssohna;  

- znaczenie twórczości F. Chopina w muzyce polskiej i europejskiej 
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semestr 4 (późny romantyzm): 

- cechy konstytutywne muzyki II połowy XIX wieku 

- idee muzyki programowej w twórczości H. Berlioza i F. Liszta; 

- twórczość J. Brahmsa  

- -znaczenie twórczości S. Moniuszki w muzyce polskiej;  

- kameralistyka romantyczna; 

- muzyka kantatowo-oratoryjna epoki – gatunek Requiem (H. Berlioz, J. Brahms, G. Verdi, G. Faure);  

- koncepcja dramatu muzycznego w twórczości R. Wagnera; 

- idea dramatu muzycznego w twórczości M. Musorgskiego, G. Verdiego, R. Straussa; 

- pieśń z orkiestrą w twórczości G. Mahlera i R. Straussa; 

- symfonika romantyczna A. Brucknera; 

- pierwiastki narodowe w twórczości symfonicznej A. Dvoraka i P. Czajkowskiego;  

- poematy symfoniczne R. Straussa i M. Karłowicza; 

- poetyka twórczości G. Mahlera; 

- idee muzyczne A. Skriabina; 

 

Rok III: semestr 5 (nurty I poł. XX wieku: impresjonizm, neoklasycyzm, I awangarda)  

- cechy konstytutywne muzyki I połowy XX wieku; 

- impresjonizm i symbolizm w twórczości C. Debussy’ego; 

- impresjonizm klasycyzujący M. Ravela; 

- Charles Ives – „ojciec” muzyki amerykańskiej; 

- neoklasycyzm w muzyce XX wieku; 

- styl in dywidualny B. Bartoka i jego rezonans; 

- Igor Strawiński – „barometr” epoki; 

- neoklasyzm a styl indywidualny S. Prokofiewa; 

 - symfonizm programowy D. Szostakowicza; 

- ekspresjonizm i dodekafonia szkoły wiedeńskiej; 

- twórczość A. Schoenberga i jego uczniów; 

- muzyka w służbie systemów totalitarnych (muzyka w III Rzeszy i ZSRR, postawy kompozytorów wobec 

socrealizmu, „muzyka zaangażowana”). 

 

semestr 6 (od II awangardy po współczesność): 

- ojcowie duchowi II awangardy: Webern, Varèse, Messiaen; 

- twórczość O. Messiaena; 

- koryfeusze II awangardy w Europie i Ameryce: Stockhausen i Cage  

- twórczość K. Stockhausena; 

- recepcja idei awangardy w muzyce polskiej – serializm i sonoryzm; 
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- fenomen Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” - polska szkoła 

kompozytorska;  

- „giganci” muzyki polskiej: Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki 

- ponowoczesność – pluralizm kierunków;  

- minimal music;  

- nowy romantyzm;  

- postmodernizm; 

- spektralizm. 

Metody nauczania  

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozróżniania, rozpoznawania i definiowania:  

(1) stylów muzycznych ujmowanych w perspektywie historycznej i kulturowej,  

(2) gatunków muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok;  

(3) stylów indywidualnych: cech charakterystycznych języka muzycznego kompozytorów poszczególnych epok;  

oraz rozumienie procesów mających wpływ na ewolucję języka muzycznego. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 roku I, II i III – zaliczenie z oceną 

semestr 2 roku I, II i III – egzamin 

Studenci otrzymują listę tematów, których znajomość jest obowiązkowa. 

 

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu omawianej tematyki (opracowanie wybranego 

pytania z trzech losowo zestawionych); 

 

Egzamin pisemny z zakresu omawianej tematyki (opracowanie wylosowanego pytania o charakterze 

problemowym). 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Zagadnienia ogólne: 

Historia muzyki i estetyka: 

 J. M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki, t. I i II, Kraków 1989/90. 

 M. Bukofzer, Muzyka w epoce baroku, PWN, Warszawa 1970.  
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 Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, PWM, Kraków 1965. 

 S. Jarociński, Ideologie romantyczne, PWM. 

 Praca zbiorowa: Szkice o kulturze muzycznej XIX w., PWM.  

 Peter S. Hansen, An Introduction to Twentieth Century Music, Boston 1971. 

 Stefan Jarociński, Orfeusz na rozdrożu. Sylwetki muzyków XX wieku, Warszawa 1958.  

 Stefan Kisielewski, Gwiazdozbiór muzyczny, PWM, Kraków. 

 Z. Lissa, Szkice z estetyki muzycznej, PWM, Kraków. 

 Z. Lissa, Nowe szkice z estetyki muzycznej, PWM, Kraków. 

 Z. Lissa, Historia muzyki rosyjskiej, PWM 

 E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, Musica Jagiellonica, Kraków. 

 A. Jarzębska, Z dziejów mysli o muzyce, Musica Jagiellonica, Kraków. 

 

Teoria i historia form i gatunków: 

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne: 

  t. 1, Małe formy instrumentalne, PWM, Kraków 1983; 

  t. 2, Wielkie formy instrumentalne, PWM, Kraków 1987; 

  t. 3, Pieśń, PWM, Kraków 1974; 

  t. 4, Opera i dramat, PWM, Kraków 1976; 

  t. 5, Wielkie formy wokalne, PWM, Kraków 1984. 

 

Hasła w encyklopediach muzycznych (w różnych językach):  

 Mała Encyklopedia Muzyczna (Reiss), PWN 1968. 

 Encyklopedia muzyczna PWM. 

 Słownik muzyków polskich, PWN 1964-1967. 

 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, New York 1980, 2001. 

 Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Barenreiter 1949-68. 

 Riemann Musik Lexikon, Schott, 1959-75. 

 Larousse de la Musique, Paris 1957. 

 

Zagadnienia szczegółowe: 

Rok I – załącznik nr 1; 

Rok II – załącznik nr 2; 

Rok III – załącznik nr 3; 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIEWYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI 

MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. (kw. I st.) Regina Chłopicka prof. AM, ad. dr Renata Borowiecka, as. Kazimierz Płoskoń pod opieką 

prof. dr hab. h.c. Mieczysława Tomaszewskiego  

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.14 

Nazwa przedmiotu 

Analiza dzieła muzycznego 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

90 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I-III semestr 1-6 

Punkty ECTS 

9 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Wiedza z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej i form muzycznych na poziomie średniej szkoły muzycznej. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

ROK I 

Powstanie i rozwój gatunku motetu (semestr I) oraz madrygału (semestr II). 

   - MOTET: wybrane utwory od średniowiecza do późnego renesansu  

   - MADRYGAŁ: utwory czasu manieryzmu (madrygał wczesny, klasyczny, ekspresywny) i wczesnego baroku  

 

ROK II 

1. Analiza wybranych arcydzieł muzyki kantatowo-oratoryjnej (kantata, oratorium, msza, requiem etc.): 

    - z epoki baroku (I semestr), 

    - z epok klasycyzmu i romantyzmu (II semestr). 

2. Analiza porównawcza wybranych arcydzieł muzyki kantatowo-oratoryjnej, skomponowanych do podobnych 

(identycznych) tekstów słownych (Magnificat, Stabat Mater, wybrane Psalmy etc.) 

3. Analiza porównawcza interpretacji wykonawczych wybranych arcydzieł muzyki kantatowo-oratoryjnej. 
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ROK III 

Wielkie formy wokalno-instrumentalne  XX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem dzieł  scenicznych jako 

przekazu multimedialnego.  

Wybrane kierunki i style XX wieku:  

     - symbolizm i neoklasycyzm (I semestr); 

     - ekspresjonizm i postmodernizm ( II semestr).  

Metody nauczania  

Sposoby i metody realizacji analizy i interpretacji utworu: 

 - analiza i interpretacja tekstu słownego  

 - analiza warstwy muzycznej (np. dyspozycja głosów, tonalność, współbrzmienia,     

   organizacja czasu, budowa formy) 

-  badanie relacji słowa i dźwięku w utworach wokalnych i wokalno-instrumentalnych 

-  badanie  relacji warstwy  słowno-muzycznej i  wizualnej w utworach scenicznych (analiza III) 

-  porównywanie krytyczne interpretacji wykonawczych/ realizacji scenicznych (analiza III) 

 

Zakres materiału: 

Wybrane utwory kolejnych  epok - od średniowiecza do współczesności.  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 1. Zastosowanie analizy i interpretacji utworu do jego realizacji wykonawczych. 

 2. Poznanie w kolejnych epokach: 

  głównych gatunków wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz ich funkcji; 

  wybranych technik kompozytorskich  

 3.  Umiejętność rozpoznawania słuchowego stylów muzycznych. 

 4.  Rozwinięcie techniki przedstawiania analizy i interpretacji dzieła muzycznego w  formie pisemnej.  

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1, 3, 5 – zaliczenie z oceną  

 ocena przygotowanej analizy ustnej / pisemnej wybranego utworu  

semestr 2, 4, 6 – egzamin  

 ocena przygotowanej analizy pisemnej  wybranego utworu lub jego części oraz  ocena umiejętności  

słuchowego rozpoznawania cech stylistycznych utworów 
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LITERATURA PRZEDMIOTU 

 H.H. Eggebrecht, Uwagi o metodzie analizy muzycznej, tłum. Maria Stanilewicz [w:] „Res Facta” 1973, 

nr 7  

 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, 

Kraków 2000  

 U. Milches, Atlas Muzyki, przeł. Piotr Maculewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 

 D. Gwizdalanka, Historia muzyki, PWM, Kraków 2005 

 E. Fubini E., Historia estetyki muzycznej, tłumacz. Z. Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 1997 

 A. Jarzębska, Z dziejów myśli o muzyce, Musica Iagellonica, Kraków 2002 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Kształcenia Słuchu 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Irena Antoń, st. wykł. Teresa Frączkiewicz-Kirkov, st. wykł. Grażyna Kowalczyk, dr Michał 

Pawełek,  as. Małgorzata Pawłowska prof. dr hab. h.c. Mieczysława Tomaszewskiego 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.15A/15B 

Nazwa przedmiotu 

Kształcenie słuchu/ 

Kształcenie słuchu komputerowe  

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

 przedmiot obowiązkowy – w semestrach 1 – 4 

 przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru – 

semestr 5 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

120  – jako przedmiot obowiązkowy 

30 – jako przedmiot alternatywny 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - III – semestr 1-5 

Punkty ECTS 

6 – jako przedmiot obowiązkowy 

2  – jako przedmiot alternatywny 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość zasad muzyki i harmonii oraz umiejętności w zakresie kształcenia słuchu na poziomie 

absolwenta szkoły muzycznej II stopnia 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Semestr 1 i 2:  

 interwały melodyczne i harmoniczne,  

 trójdźwięki, akordy septymowe, akordy nonowe (diatoniczne i alterowane) 

 przebiegi harmoniczne z akordami alterowanymi , (D) i <D>, z modulacjami diatonicznymi oraz   

chromatycznymi 

 dyktanda  atonalne 1-gł., 2-głosowe polifoniczne i 4-głosowe harmoniczne grane na fortepianie lub  

            z wykorzystaniem materiałów nagranych 

 czytanie nut głosem z równoczesnym graniem pozostałych na fortepianie 
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 korekta błędów 

 ćwiczenia rytmiczne jedno i 2-głosowe 

Semestr 3 i 4: 

 interwały melodyczne i harmoniczne,  

 akordy septymowe, nonowe (diatoniczne i alterowane), undecymowe 

 przebiegi harmoniczne z akordami alterowanymi , (D) i <D>, z modulacjami chromatycznymi i 

enharmonicznymi 

 dyktanda  3-głosowe polifoniczne i 4-głosowe harmoniczne  

 czytanie nut głosem z równoczesnym graniem pozostałych na fortepianie 

 korekta błędów 

 ćwiczenia rytmiczne od jedno do 3-głosowych  

Semestr 5: kształcenie słuchu (kształcenie słuchu komputerowe):  

 wykorzystanie  różnorodnych barw (spróbkowane brzmienia  instrumentów akustycznych oraz brzmienia 

syntetyczne) do: rozpoznawania wielodźwięków, rozpoznawania struktur melodycznych oraz rytmicznych  

 zapis fragmentów nagrań, w całości lub ograniczony do wybranego elementu (warstwa harmoniczna lub 

rytm)  

 praca z komputerem wyposażonym w oprogramowanie przeznaczone do doskonalenia zdolności 

słuchowych głównie typu Open Source  

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe mające charakter praktyczny. Podstawą nauczania jest realizacja różnorodnych ćwiczeń 

słuchowych. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 rozwijanie wyobraźni i pamięci muzycznej 

 doskonalenie czytania tekstu nutowego (precyzji metryczno-rytmicznej, oraz intonacji) 

 zdobywanie umiejętności analizy, interpretacji i zapisu pojedynczych zjawisk dźwiękowych oraz w 

różnych kontekstach 

 zwiększenie zdolności rozpoznawania zjawisk dźwiękowych niezależnie od barwy dźwięku 

(spróbkowane brzmienia instrumentów akustycznych oraz syntetyczne) 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 semestr 1,3,5 – zaliczenie z oceną 

 semestr 2,4 – egzamin 

Ocenianie ciągłe na podstawie umiejętności oraz zaliczania zadanego materiału. 
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Po 1 semestrze test z zakresu przerobionego materiału oraz dyktando 2-głosowe tonalne. 

Po 2 semestrze egzamin pisemny (dyktando 2-głosowe polifoniczne o rozszerzonej tonalności) i ustny  z zakresu 

przerobionego materiału.  

Po 3 semestrze test i dyktando 3-głosowe tonalne. 

Po 4 semestrze egzamin pisemny (dyktando 3-głosowe polifoniczne) i ustny z zakresu przerobionego materiału.   

Po 5  semestrze zaliczenie z oceną na podstawie dyktanda i wybranych ćwiczeń przy komputerze.   

 

Literatura obowiązkowa 

J. S. Bach Kunst Der Fuge, DWK t. I i II, Chorały, Motety, Musikalisches Opfer,   

G. F. Haendel Fugi klawesynowe 

P. Hindemith Ludus Tonalis, 

D. Szostakowicz 24 Preludia i fugi 

- Materiały autorskie, w tym  płyty CD lub pliki dźwiękowe z dyktandami 

 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

D. Dobrowolska-Marucha Dyktanda muzyczne, PWM, Kraków 1988  

I. Targońska Kształcenie pamięci muzycznej CEM, W-wa 1998  

M. Wacholc Czytanie nut głosem, PWM Kraków 1994  

E. Wilczyńska Ćwiczenia do kształcenia słuchu wybór z utworów K. Szymanowskiego, AM W-wa 2005 

 

Programy komputerowe: 

Hear Master  

Solfeggio 

MikroSolfeż Teoria (open source)\ 

Samplitude (do precyzyjnego odtwarzania nagrań do dyktand) 

Cakewalk (sekwencer MIDI - do sprawdzania precyzji wykonania rytmu w podglądzie typu "piano roll" 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Kształcenia Słuchu 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Irena Antoń, st. wykł. Teresa Frączkiewicz-Kirkov, st. wykł. Grażyna Kowalczyk, dr Michał 

Pawełek,  as. Małgorzata Pawłowska pod opieką prof. dr hab. h.c. Mieczysława Tomaszewskiego  

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.15B 

Nazwa przedmiotu 

Kształcenie słuchu komputerowe 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30  

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I  –  semestr 1 

Punkty ECTS 

2  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość zasad muzyki i harmonii oraz umiejętności w zakresie kształcenia słuchu na poziomie 

absolwenta szkoły muzycznej II stopnia 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 wykorzystanie  różnorodnych barw (spróbkowane brzmienia  instrumentów akustycznych oraz brzmienia 

syntetyczne) do: rozpoznawania wielodźwięków, rozpoznawania struktur melodycznych oraz rytmicznych  

 zapis fragmentów nagrań, w całości lub ograniczony do wybranego elementu (warstwa harmoniczna lub 

rytm)  

 praca z komputerem wyposażonym w oprogramowanie przeznaczone do doskonalenia zdolności 

słuchowych głównie typu Open Source  

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe mające charakter praktyczny. Podstawą nauczania jest realizacja różnorodnych ćwiczeń 

słuchowych. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  
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 rozwijanie wyobraźni i pamięci muzycznej 

 doskonalenie czytania tekstu nutowego (precyzji metryczno-rytmicznej, oraz intonacji) 

 zdobywanie umiejętności analizy, interpretacji i zapisu pojedynczych zjawisk dźwiękowych oraz w 

różnych kontekstach 

 zwiększenie zdolności rozpoznawania zjawisk dźwiękowych niezależnie od barwy dźwięku 

(spróbkowane brzmienia instrumentów akustycznych oraz syntetyczne) 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie z oceną (na podstawie dyktanda i wybranych ćwiczeń przy komputerze)  

 

Literatura obowiązkowa 

Programy komputerowe: 

Hear Master  

Solfeggio 

MikroSolfeż Teoria (open source)\ 

Samplitude (do precyzyjnego odtwarzania nagrań do dyktand) 

Cakewalk (sekwencer MIDI - do sprawdzania precyzji wykonania rytmu w podglądzie typu "piano roll" 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIEWYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI 

MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Kształcenia Słuchu 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. dr Anna Oberc, ad. dr Ewa Siemdaj, st. wykł. Krzysztof Droba 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.16 

Nazwa przedmiotu 

Literatura muzyczna 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

90 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I-III semestr 1-6 

Punkty ECTS 

9 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Wiedza z zakresu literatury muzycznej na poziomie szkoły średniej;  

Zaliczenie kolejnych semestrów przedmiotu oraz wiedza z przedmiotu dopełniającego: Historia muzyki.  

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

I. Zaprezentowanie i scharakteryzowanie dzieł muzycznych reprezentatywnych dla poszczególnych epok 

stylistycznych i kompozytorów – twórców kultury muzycznej: od średniowiecza do współczesności ze 

szczególnym uwzględnieniem:  

(1) kontekstu biograficznego, historycznego i kulturowego;  

(2) rozwoju stylów i technik kompozytorskich;  

(3) przemian gatunkowych i rozwoju form muzycznych;  

(4) przewartościowań języka muzycznego i świadomości estetycznej.  

 

II. Przybliżenie problematyki związanej z praktyką wykonawczą i recepcją arcydzieł literatury muzycznej. 

Zakres tematyczny i treści programowe poszczególnych lat i semestrów: 

Rok I: semestr 1 (średniowiecze): 

1.Monodia liturgiczna- psalm, antyfona, msza, officjum.   
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2. Twórczość pieśniowa Marcabru, Ryszarda Lwie Serce, Waltera von der Vogelweide.  

3. Twórczość Leoninusa, Perotinusa. 

4. Twórczość Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut.  

5. Twórczość Francesca Landino.  

6. Twórczość Guillaume Dufay`a. Gilles Binchoisa.  

7. Twórczość Johannesa Ockeghema, Jacoba Obrechta. 

8. Twórczość Josquina des Pres.  

9.Twórczość Orlanda di Lasso.  

10. Twórczość Giovanniego da Palestriny.  

11. Twórczość Wacława z Szamotuł, Marcina Leopolity.  

12. Twórczość Mikołaja Gomółki.  

13 Twórczość Jacoba Arcadelta.  

14. Twórczość Gesualda di Venosy. 

 

semestr 2 (barok): 

1. Twórczość członków Cameraty florenckiej.  

2. Twórczość madrygałowa Claudia Monteverdiego. 3. Twórczość operowa Claudia Monteverdiego.  

4. Twórczość organowa i klawesynowa Girolama Frescobaldiego.  

5. Twórczość religijna Heinricha Schutza.  

6. Twórczość operowa Jean Babtiste Lully`ego. 7.Twórczość Henry Purcella.  

8. Twórczość Arcangela Corelliego.  

9.Twórczość Antonio Vivaldiego  

10. Twórczość Alessandra Scarlatiego. 

11. Twórczość wokalno-instrumentalna Jana Sebastiana Bacha.  

12 Twórczość instrumentalna Jana Sebastiana Bacha.  

13. Twórczość operowa G. F. Haendla. 

14 Twórczość oratoryjna G.F.Haendla. 

 

Rok II: semestr 1 (klasycyzm-wczesny romantyzm): 

- opera zreformowana: Orfeusz i Eurydyka Ch. W. Glucka; 

- język muzyczno-dramatyczny późnych oper W.A. Mozarta;  

- oratoria J. Haydna; 

- późne kwartety smyczkowe J. Haydna. W. A. Mozarta i L. van Beethovena;  

- wyznaczniki stylu symfonicznego J. Haydna i W.A. Mozarta 

- tryptyk ostatnich symfonii W.A. Mozarta; 

- symfonika L. van Beethovena;  

- koncerty fortepianowe W.A. Mozarta i L. van Beethovena; 
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- manifest romantyczny: Wolny strzelec C.M. von Webera; 

- cykle pieśni F. Schuberta, R. Schumanna;  

- miniatury instrumentalne R. Schumanna, F. Chopina i F. Mendelssohna; 

- wyznaczniki stylu symfonicznego F. Schuberta, F. Mendelssohna i R. Schumanna; 

 

semestr 2 (późny romantyzm): 

- symfonie programowe H. Berlioza  

- poematy symfoniczne i symfonie F. Liszta; 

- symfonika J. Brahmsa; 

- gatunek sonaty (Sonata fortepianowa h-moll F. Liszta) i koncertu w późnym romantyźmie; 

- Tristan i Izolda R. Wagnera; uroczyste misterium sceniczne - Parsifal 

- dramat ludowy - Borys Godunow M. Musorgskiego i dramat psychologiczny – Salome R. Straussa; 

- od opery do dramatu –Otello G. Verdiego;  

- oczytanie gatunku – Requiem w twórczości H. Berlioza, J. Brahmsa i G. Verdiego;  

- IV Symfonia Es-dur „romantyczna” A. Brucknera; 

- IV i VI Symfonia P. Czajkowskiego; VIII i IX Symfonia A. Dvoraka; 

- programowość poematów symfonicznych R. Straussa i jej wyznaczniki muzyczne 

- Kindertotenlieder G. Mahlera i Vier letzte Lieder R. Straussa; 

- symfonika G. Mahlera: II i V Symfonia, Das Lied vonder Erde; 

- Odwieczne pieśni M. Karłowicza; 

 

Rok III: semestr 1 (nurty i dzieła I poł. XX wieku):  

- dramat symboliczny - Peleas i Melizanda C. Debussy’ego; 

- Poemat ekstazy A. Skriabina; 

- wyznaczniki stylu symfonicznego C. Debussy’ego i M.Ravela; 

- Kwartet smyczkowy g-moll C. Debussy’ego i Kwartet smyczkowy F-dur M.Ravela; 

- wyznaczniki stylu symfonicznego S. Prokofiewa  

- wyznaczniki stylu symfonicznego D. Szostakowicza 

- punkty zwrotne w twórczości Igora Strawińskiego 

- arcydzieła ekspresjonizmu: Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga,  

- arcydzieła ekspresjonizmu: Wozzeck Albana Berga 

- wyznaczniki stylu twórczości Béli Bartóka 

 

semestr 2 (od II awangardy po współczesność): 

- wyznaczniki stylu twórczości Oliviera Messiaena 

- droga twórcza Karlheinza Stockhausena: od Gruppen do Licht 

- twórczość Yannisa Xenakisa i György Ligetiego 
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- arcydzieła polskiego neoklasycyzmu: Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz, Koncert na orkiestrę 

Witolda Lutosławskiego 

- oblicza sonoryzmu: Polymorphia Krzysztofa Pendereckiego, Genesis Henryka Mikołaja Góreckiego, Les Sons 

Witolda Szalonka 

- inne propozycje muzyki zorientowanej na brzmienie: Giacinto Scelsi, Gerard Grisey 

- amerykański nurt minima music i polskie propozycje muzyki uproszczonej: Aus aller Welt stammende Zygmunta 

Krauze, Holzwege Tomasza Sikorskiego 

- droga twórcza Witolda Lutosławskiego: od Koncertu na orkiestrę do IV Symfonii 

- wyznaczniki stylu twórczości H.M. Góreckiego: Scontri, Refren, II Symfonia „Kopernikowska”, II Kwartet 

smyczkowy „Quasi una fantasta” 

- gatunek pasji w muzyce XX i XXI w.: pasje Pendereckiego, Pärta, Mykietyna 

- postmodernistyczne gry: Sinfonia Luciano Berio, Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego, Quasi una sinfonietta 

Pawła Szymańskiego, Koncert fortepianowy Pawła Mykietyna 

- spektralizm P. Grise’a. 

Metody nauczania  

Ćwiczenia zakładające aktywny udział studentów przez stosowanie metod aktywujących – zadawanie pytań, 

wskazywanie na dziełowe powiązania i asocjacje, naprowadzanie na wnioski służące budowaniu charakterystyk 

(1) stylu historycznego lub (2) indywidualnego, (3) techniki kompozytorskiej, (4) języka muzycznego, (5) gatunku 

muzycznego i formy.  

Studiowanie tekstu nutowego wybranych – kanonicznych dzieł muzycznych przy użyciu nagrań CD i DVD oraz 

prezentacje multimedialne ukazujące w sposób syntetyczny przedstawianą problematykę. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

  nabycie wiedzy w literaturze muzycznej czasów nowożytnych; rozpoznawanie i charakterystyka: (1) stylu 

i języka muzycznego określonego nurtu stylistycznego, (2) techniki kompozytorskiej, kompozytora, a 

także (4) konkretnych utworów umiejscawianych w kontekście biograficznym, historycznym i 

estetycznym 

 rozróżnianie gatunków i form muzyki instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i wokalnej 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 roku I, II i III – zaliczenie z oceną; 

semestr 2 roku I, II i III – egzamin 

Studenci otrzymują listę utworów kanonicznych, których znajomość jest obowiązkowa. 

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu omawianej tematyki (rozpoznaniu  
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i scharakteryzowaniu 10 przykładów muzycznych z obowiązkowego kanonu utworów); 

 

Egzamin pisemny z zakresu omawianej tematyki (rozpoznaniu i scharakteryzowaniu 10 przykładów muzycznych 

z obowiązkowego kanonu utworów oraz scharakteryzowanie 3 przykładów poza kanonicznych z zakresu 

materiału rocznego). 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Znajomość podanego kanonu utworów, reprezentatywnego dla epoki i stylu:  

       rok I – załącznik nr 4, 

       rok II – załącznik nr 5, 

       rok III – załącznik nr 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian, ad. Maciej Tworek, prof. Stanisław Krawczyński                                           

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.17A 

Nazwa przedmiotu 

Chór 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy – semestry 1 – 4  

przedmiot dowolny – semestry 5 i 6  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

180   

120 + 60 (w przypadku wyboru) 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I – III semestr 1-6 

Punkty ECTS     

4 lub 6 (w przypadku wyboru) 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 umiejętność biegłego czytania nut głosem 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Muzykowanie zespołowe. Repertuar z zakresu muzyki oratoryjnej i chóralnej a cappella. 

Tematyka zajęć uwarunkowana jest repertuarem ustalanym przez Senacką Komisję ds. Orkiestr i Chóru na 

każdy rok akademicki Akademii Muzycznej w Krakowie. Średnia ilość projektów w roku akademickim wynosi 4 do 

6, w zależności od utworów – ich stopnia trudności i rozmiarów.  

Studenci pracują na próbach 2 razy w tygodniu, pod kierunkiem dyrygenta. Zespół chóralny współpracuje z 

orkiestrami Uczelni (symfoniczną i kameralną) oraz z zespołami i solistami. 

Chór występuje  publicznie w Krakowie oraz w innych miastach oraz bierze udział w Festiwalach krakowskich – 

Dni Kompozytorów Krakowskich, Festiwal Muzyki Polskiej, Dni Jana Pawła II. Co 2 lata chór występuje podczas 

Międzynarodowego Konkursu Sztuki wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu prezentując dzieło oratoryjne. Chór 

bierze udział w uroczystościach akademickich we własnej uczelni oraz w uczelniach Krakowa. 

W każdym roku w repertuarze znajduje się przynajmniej jedno dzieło oratoryjne (we współpracy z orkiestrą 

Akademii) oraz przynajmniej jeden koncert a cappella. Chór bierze również udział w wykonywaniu utworów 

studentów kompozycji. 
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Metody nauczania  

Pod kierunkiem prowadzących, studenci przygotowują repertuar przewidziany na dany rok akademicki pracując 

nad indywidualnymi i zespołowymi umiejętnościami wokalnymi. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 rozwijanie i doskonalenie umiejętności śpiewania w zespole  

 doskonalenie umiejętności czytania nut głosem a vista 

 poznawanie i opanowanie znaczących pozycji repertuaru oratoryjnego oraz a cappella 

 doskonalenie techniki wokalnej  

 praca nad interpretacją utworów 

 rozwijanie umiejętności świadomego frazowania;  

 udział w uroczystościach akademickich i życiu koncertowym uczelni 

 przygotowanie do występów na scenie i praktyka estradowa 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 po każdym semestrze zaliczenie z oceną na podstawie zaangażowania i pracy studenta 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Materiały nutowe własne lub wypożyczone. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian, ad. Maciej Tworek, prof. Stanisław Krawczyński                                           

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.17B 

Nazwa przedmiotu 

Chór 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy – semestry 1 i 2 

przedmiot dowolny – semestry 3 i 4 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

240  

120 + 120 (w przypadku wyboru) 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I – II semestr 1-4 

Punkty ECTS 

8     

4 + 4 (w przypadku wyboru) 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 umiejętność biegłego czytania nut głosem 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Muzykowanie zespołowe. Repertuar z zakresu muzyki oratoryjnej i chóralnej a cappella. 

Tematyka zajęć uwarunkowana jest repertuarem ustalanym przez Senacką Komisję ds. Orkiestr i Chóru na 

każdy rok akademicki Akademii Muzycznej w Krakowie. Średnia ilość projektów w roku akademickim wynosi 4 do 

6, w zależności od utworów – ich stopnia trudności i rozmiarów.  

Studenci pracują na próbach 2 razy w tygodniu, pod kierunkiem dyrygenta. Zespół chóralny współpracuje z 

orkiestrami Uczelni (symfoniczną i kameralną) oraz z zespołami i solistami. 

Chór występuje  publicznie w Krakowie oraz w innych miastach oraz bierze udział w Festiwalach krakowskich  

Dni Kompozytorów Krakowskich, Festiwal Muzyki Polskiej, Dni Jana Pawła II. Co 2 lata chór występuje podczas 

Międzynarodowego Konkursu Sztuki wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu prezentując dzieło oratoryjne. Chór 

bierze udział w uroczystościach akademickich we własnej uczelni oraz w uczelniach Krakowa. 
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W każdym roku w repertuarze znajduje się przynajmniej jedno dzieło oratoryjne (we współpracy z orkiestrą 

Akademii) oraz przynajmniej jeden koncert a cappella. Chór bierze również udział w wykonywaniu utworów 

studentów kompozycji. 

Metody nauczania  

Pod kierunkiem prowadzących, studenci przygotowują repertuar przewidziany na dany rok akademicki pracując 

nad indywidualnymi i zespołowymi umiejętnościami wokalnymi. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 rozwijanie i doskonalenie umiejętności śpiewania w zespole  

 doskonalenie umiejętności czytania nut głosem a vista 

 poznawanie i opanowanie znaczących pozycji repertuaru oratoryjnego oraz a cappella 

 doskonalenie techniki wokalnej  

 praca nad interpretacją utworów 

 rozwijanie umiejętności świadomego frazowania;  

 udział w uroczystościach akademickich i życiu koncertowym uczelni;  

 przygotowanie do występów na scenie i praktyka estradowa. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 po każdym semestrze zaliczenie z oceną na podstawie zaangażowania i pracy studenta 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Materiały nutowe własne lub wypożyczone 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr Urszula Bęczkowska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.18A 

Nazwa przedmiotu 

Historia kultury 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I  stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok III - semestr 5-6 

Studia II  stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I – semestr 1-2 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Semestr 1 – historia kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych, od czasów starożytnych po 

erę nowożytną:  

1. Sztuka starożytnej Grecji (chronologia – z uwzględnieniem kultury kreteńskiej i mykeńskiej; geografia świata 

greckiego; religia, filozofia, literatura i teatr starożytnej Grecji; najważniejsze założenia greckiej estetyki; geneza i 

forma świątyni greckiej; charakterystyka porządków architektonicznych; rzeźba - jej przemiany od okresu 

archaicznego do hellenistycznego; style malarstwa wazowego oraz malarstwo okresu klasycznego i 

hellenistycznego).   

2. Sztuka etruska (chronologia rozwoju sztuki etruskiej; religia Etrusków; architektura: rekonstrukcja świątyń i 

groby tumulusowe, dekoracja malarska; rzeźba sepulkralna; rzemiosło artystyczne). 
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3. Sztuka starożytnego Rzymu (chronologia i geografia sztuki rzymskiej; architektura i urbanistyka; tradycje 

greckie i etruskie; nowe materiały i konstrukcje a ich wpływ na formę rzymskiej architektury; architektura 

użyteczności publicznej i jej rola cywilizacyjna; propagandowe funkcje sztuki; rzeźba rzymska – portret, relief 

historyczny, rzeźba pomnikowa; malarstwo). 

4. Sztuka wczesnochrześcijańska (chronologia i geografia sztuki wczesnochrześcijańskiej; rola religii i 

dziedzictwa antycznego w kształtowaniu się nowego języka sztuki; architektura wczesnochrześcijańska: 

pierwsze kościoły i budowle komemoratywne, malarstwo, rzeźba). 

5. Sztuka bizantyńska (chronologia i geografia sztuki bizantyńskiej; sztuka jako synteza wpływów Wschodu i 

Zachodu; wpływ przemian w liturgii na kształt bizantyńskiej architektury sakralnej; świątynia i jej dekoracja jako 

symboliczny obraz świata; teologia ikona; wpływ sztuki bizantyńskiej na sztukę Europy średniowiecznej). 

6. Sztuka wczesnego średniowiecza (źródła sztuki wczesnego średniowiecza; okres Wędrówki Ludów i 

tworzenie się poantycznej cywilizacji europejskiej; chrystianizacja Europy i jej kulturotwórcza rola; renesans 

karoliński – odwołanie się do form antycznych w służbie propagandy państwowej; sztuka ottońska). 

7. Sztuka romańska w Europie (chronologia i geografia sztuki romańskiej; monastycyzm i ruch pielgrzymkowy - 

kulturotwórcza rola zakonów; uniwersalizm i regionalizm w kulturze romańskiej; filozofia i estetyka; architektura: 

struktura i konstrukcje budowli, symbolika poszczególnych części kościoła, najważniejsze odmiany regionalne 

romańskiej architektury; rzeźba: treść, forma, funkcja; malarstwo freskowe i miniatury; rzemiosło artystyczne). 

8. Sztuka przedromańska i romańska w Polsce (periodyzacja; tło historyczno–społeczne, religijne i kulturowe; 

architektura; rzeźba; rzemiosło artystyczne). 

9. Sztuka gotycka w Europie (chronologia i geografia stylu; uwarunkowania historyczne, społeczne i ideowe 

gotyku; filozofia, estetyka, liturgia i ich wpływ na sztuki plastyczne epoki gotyku; architektura: konstrukcja, 

struktura i symbolika idealnej katedry; narodowe odmiany sakralnej architektury gotyckiej w Europie; miasto i 

zamek w okresie gotyku; rzeźba: treść, funkcja, przemiany formalne; witraż a średniowieczna symbolika światła; 

gotyckie malarstwo tablicowe; miniatorstwo).  

10. Sztuka gotycka w Polsce (periodyzacja, tło historyczno-społeczne; lokalne odmiany architektury sakralnej; 

miasta i zamki; mecenat Kazimierza Wielkiego; rzeźba, malarstwo i rzemiosło artystyczne). 

11. Między gotykiem a renesansem – malarstwo XIII, XIV i XV wieku (Włochy: szkoła sieneńska, szkoła 

florencka i Giotto; Niderlandy: Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Hans Memling, Hieronim Bosch). 

12. Renesans we Włoszech (znaczenie terminu „renesans”; nowa filozoficzna koncepcja świata i człowieka; 

inspiracje antyczne; rozwój nowożytnych miast i nowe formy mecenatu artystycznego; trzy główne ośrodki 

włoskiej sztuki renesansowej (Florencja, Rzym, Wenecja); wczesny renesans – wiek XV: architektura (Filippo 

Brunelleschi, Leone Battista Alberti), rzeźba (Lorenzo Ghiberti, Donatello), malarstwo (Masaccio, Paolo Uccello, 

Andrea Mantegna, Piero della Francesca, Sandro Botticelli); renesans dojrzały – wiek XVI: wielkie 

indywidualności: Donato Bramante, Andrea Palladio, Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michał Anioł Buonarotti; 

szkoła wenecka: Giorgione, Tycjan, Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese - wielcy koloryści weneccy i ich 

znaczenie dla późniejszego malarstwa europejskiego). 

Semestr 2 – kontynuacja rozważań nad dziejami sztuki nowożytnej, dopełnionych o analizę kultury 
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neoklasycyzmu - kierunku „granicznego”, inaugurującego epokę „nowoczesną”. Puentą zajęć stanie się 

wytyczenie najważniejszych linii rozwojowych sztuki XIX i XX wieku.   

1. Manieryzm we Włoszech (cechy charakterystyczne i przedstawiciele). 

2. Renesans i manieryzm we Francji (wpływy włoskie, a tradycja miejscowa; architektura rezydencjonalna; 

pierwsza i druga szkoła z Fontainebleau), Niemczech (malarsto i grafika: przełomowa rola Albrechta Dűrera, 

Lucas Cranach Starszy, Hans Holbein, indywidualność Matthiasa Grűnewalda), Niderlandach (Peter Bruegel 

Starszy; manieryzm północny w architekturze), Hiszpanii (El Greco). 

3. Renesans i manieryzm w Polsce (chronologia i główne ośrodki kulturalne; mecenat artystyczny; wpływy 

włoskie, niderlandzkie, elementy rodzime; kaplica Zygmuntowska na Wawelu –  program dekoracji i jej rola jako 

pierwowzoru polskich nowożytnych kaplic grobowych; Zamek na Wawelu i rezydencje magnackie; miasto 

renesansowe - Zamość; rzeźba; malarstwo). 

4. Barok we Włoszech (chronologia; uwarunkowania społeczno-polityczne; barok a kontrreformacja; teatr i 

opera; nowe odkrycia naukowe m.in. w zakresie optyki; architektura: nurt jezuicki, Giovanni Lorenzo Bernini, 

Francesco Borromini; rzeźba; Caravaggio i caravaggionizm; szkoła bolońska; freskowe malarstwo 

iluzjonistyczne: Pietro da Cortona, Bacciccia, Andrea Pozzo, Giambattista Tiepolo). 

5. Barok we Francji (styl Ludwika XIII i styl Ludwika XIV – absolutyzm odzwierciedlony w sztuce; akademie jako 

narzędzie centralizacji kultury; Wersal - wzór dla barokowych założeń pałacowo-ogrodowych; malarstwo: 

tenebryzm - Georges de La Tour, luminizm – Claude Lorrain, klasycyzm barokowy i pejzaż heroiczny – Nicolaus 

Poussin, akademizm - Charles Le Brun). 

6. Barok we Flandrii i Holandii (wpływ nowej sytuacji politycznej i różnic wyznaniowych na kształtowanie się 

odrębnych modeli sztuki w obu krajach, będących niegdyś jednym organizmem państwowym; nurt 

kolorystyczny: Peter Paul Rubens, Anton van Dyck; indywidualność Rembrandta, Fransa Halsa, Jana Vermeera; 

nowe autonomiczne tematy: martwa natura, pejzaż, scena rodzajowa). 

7. Barok w Hiszpanii (sytuacja religijna: kontrreformacja, ultrakatolicyzm, mistycyzm; Diego Velázquez, Jose de 

Ribera, Francisco Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo). 

8. Barok w Polsce (chronologia; tło społeczno-polityczne; mecenat królewski, kościelny oraz magnacki; 

architektura sakralna i rezydencjonalna; rozwój rzeźby architektonicznej i nagrobnej; malarstwo; specyfika 

kultury sarmackiej). 

9. Sztuka rokoka (francuski rodowód stylu; obyczajowość i kultura dworska; sentymentalizm; moda na 

chińszczyznę; taniec i commedia dell’arte; architektura i wnętrze; sztuka zdobnicza; malarstwo: Jean Antonie 

Watteau, François Boucher, Jean-Honoré Fragonard; recepcja form rokokowych w architekturze świeckiej i 

sakralnej na terenie Niemiec: Nymphenburg, Wies, Vierzehnheiligen, Sanssouci). 

10. Sztuka neoklasycyzmu (chronologia i ewolucja stylu, główne ośrodki; tło historyczne, filozofia, literatura, 

nauka, wykopaliska archeologiczne; architektura: palladianizm, inspiracje greckie i rzymskie; rzeźba: Antonio 

Canova, Bertel Thorvaldsen; malarstwo: Jacques-Louis David i sztuka w służbie rewolucji, Jean Auguste 

Dominique Ingres). 

11. Neoklasycyzm w Polsce (chronologia i tło historyczne; mecenat królewski i tzw. styl stanisławowski; mecenat 
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magnacki; architektura; malarstwo). 

12. Przegląd najważniejszych tendencji w sztuce XIX wieku. 

13. Zarys głównych kierunków rozwoju sztuki w XX wieku. 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

Wykład o charakterze konwersatoryjnym ilustrowany przeźroczami; przewidziano także kilka ćwiczeń 

zabytkoznawczych w terenie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Zajęcia mają na celu ukazać dzieje sztuk plastycznych od epoki starożytnej aż po czasy nam współczesne, 

widzianych w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sferze społecznej, politycznej, religijnej, przede 

wszystkim zaś w szeroko pojętym obszarze kultury (literatura, filozofia, estetyka, teatr, nauka). W toku wykładów 

student zdobędzie wiedzę na temat ewolucji sposobów widzenia i obrazowania w sztukach plastycznych. Po 

zakończeniu zajęć ich uczestnik powinien: poprawnie posługiwać się  podstawową terminologią z zakresu 

historii sztuki, posiąść umiejętność opisywania dzieła plastycznego, dostrzegania jego struktury i składników 

budowy formalnej,  trafnego rozpoznawania stylu i datowania, rozumienia ewolucji języka plastycznego w 

perspektywie historycznej, identyfikowania przedstawień ikonograficznych i tematów, a także odczytywania 

treści dzieła sztuki w kontekście najważniejszych artystycznych i pozaartystycznych problemów epoki.  

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Sesja zimowa – zaliczenie  (pisemne kolokwium zaliczeniowe weryfikujące wiedzę zdobytą przez studentów w 

trakcie pierwszego semestru zajęć) 

Sesja letnia – pisemny egzamin z całości materiału omawianego na zajęciach 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne 10% 

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny 90% 

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności obecność obowiązkowa (dopuszczalne 2 

nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; 

osoby, które opuszczą większą liczbę zajęć 

zobowiązane będą zaliczyć je pisemnie - referaty) 

praca końcowa semestralna/roczna  
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Inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

 

- J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery,   

       t. 1-2, Warszawa  (1969) 2000. 

- Sztuka świata, t. 2-7, Warszawa 1989-1996. 

- E. H. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997. 

- Historia sztuki 1000-2000, red. A. Merot, Warszawa 1998. 

- D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001. 

- Encyklopedia sztuki polskiej, Kraków 2001. 

 

Literatura uzupełniająca 

 

- M. L. Bernhard, Historia starożytnej sztuki greckiej, t. 1-4, Warszawa 1989-1993. 

- K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986. 

- W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1971. 

- A. Sadurska, W cieniu Panteonu. O sztuce starożytnego Rzymu, Warszawa 1965. 

- J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999. 

- E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988. 

- J. Kłosińska, Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975. 

- A. Różycka-Bryzek, Przeciw stereotypom myślenia o sztuce bizantyńskiej, „Znak” 466, 1994, s. 51-56. 

- J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970. 

- G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984. 

- P. Skubiszewski, Malarstwo europejskie w średniowieczu, Warszawa 1973. 

- Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976 

- G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986. 

- Z. Świechowski, Sztuka gotyku, Poznań 1950. 

- J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1974. 

- A. Ligocki, Sztuka renesansu, Warszawa 1973. 

- M. Levey, Dojrzały renesans, Warszawa 1980. 

- Z. Waźbiński, Malarstwi quattrocenta, Warszawa 1972. 

- M. Rzepińska, Malarstwo cinquecenta, Warszawa 1976. 

- Joanna Pollakówna, Glina i światło, Warszawa 1999 

- J. Sherman, Manieryzm, Warszawa 1971.   

- J.Białostocki, Manieryzm: triumf i zmierzch pojęcia, w: Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966. 
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- J. Białostocki, Myśl o sztuce i sztuka XVII i XVIII wieku, Warszawa 1970. 

- W. Tomkiewicz, Piękno wielorakie. Sztuka baroku, Warszawa 1970. 

- J. Białostocki, Poussin i teoria klasycyzmu. 

- J. Białostocki, Gianlorenzo Bernini, Warszawa 1980. 

- Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962 

- Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Warszawa 1993 

- J. Białostocki, Rococo: ornament, styl, postawa. Przegląd problematyki badawczej, w: Rokoko. Studia 

nad sztuką I połowy XVIII wieku, Warszawa 1988, s. 9-36. 

- W. Tomkiewicz, Rokoko, Warszawa 1988. 

- H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr Małgorzata Baranowska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.18B 

Nazwa przedmiotu 

Filozofia Boga 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III - semestr 5-6 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

dwudziestowieczne (Bergson, Theilhard de Chardin, Whitehead, Maritain, Bóg fenomenologów, chrześcijańskich 

egzystencjalistów, transcendencja Jaspersa, nieobecny Bóg Levinasa, „Bóg bez bycia” Mariona) i dawniejsze 

koncepcje Boga (tradycje „teologii naturalnej” starożytne, chrześcijańskie, nowożytne), współczesne myślenie 

religijne: Szestow, Simone Weil, Tischner 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

wykład, analiza tekstów, dyskusja  

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 

umiejętności i wiedza) 

spojrzenie na tradycję chrześcijańską z perspektywy filozofii, dostrzeżenie duchowego wymiaru kultury 

współczesnej 

Możliwe języki nauczania 

polski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

egzamin ustny po 2. semestrze z materiału przerobionego na zajęciach 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 30% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny 70% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

Halina Perkowska, Bóg filozofów XX wieku 

 

Literatura uzupełniająca 

H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii,  

T. Płużański, Teilhard de Chardin, seria: Myśli i Ludzie,  

L. Wittgenstein, Uwagi i religii i etyce,  

A. N.Whitehead, Religia w tworzeniu, 

M. Heller, J. Życiński, Drogi myślących 

J Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t.1  

J. Maritain, Pisma filozoficzne 

LSzestow, Ateny i Jerozolima 

L.Szestow. Sola Fide.Tylko przez wiarę 

M.Scheler, Problemy religii, 

K.Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia 

K.Jaspers, Szyfry transcendencji 

G.Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, 

K. Tarnowski, Bóg fenomenologów, 

E. Levinas, Etyka i Nieskończony 

J-L.Marion, Bóg bez bycia, 

S.Weil, Świadomość nadprzyrodzona 
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S.Weil, Wybór pism,  

J. Życiński, Bóg postmodernistów 

Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Religia 

C. G. Jung, Archetypy i symbole 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr Małgorzata Baranowska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.18C 

Nazwa przedmiotu 

Filozofia człowieka 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III - semestr 5-6 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

koncepcje człowieka w filozofii dawnej i współczesnej: człowiek starożytny, średniowieczny homo religiosus, 

człowiek nowożytny: dualizm kartezjański, autonomia jednostki, homo faber; fenomenologiczna filozofia 

człowieka: człowiek w świecie wartości; egzystencja ludzka wg Kierkegaarda, Jaspersa, Heideggera, Sartre`a; 

człowiek absurdalny i człowiek zbuntowany Camusa, filozofia spotkania: człowiek wobec Innego; człowiek 

psychoanalityków, „śmierć człowieka” w filozofii najnowszej, kategoria cielesności i kategoria gender we 

współczesnym myśleniu o człowieku  

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

wykład, analiza tekstów, dyskusja 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 

umiejętności i wiedza) 

 wiedza o rozmaitych sposobach rozumienia człowieka powinna pomagać w samorozumieniu i w orientacji w 

świecie współczesnym – współczesnym społeczeństwie i kulturze   

Możliwe języki nauczania 

polski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

egzamin ustny po 2. semestrze z materiału przerobionego na zajęciach 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 30% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny 70% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

R.Ingarden, Ksiażeczka o człowieku 

M.Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy 

A. Węgrzecki, Scheler, seria: Myśli i ludzie, Warszawa 1975 

M.Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych  

Filozofia dialogu, wybór i wstęp Bogdan Baran 

M. Heidegger, Bycie i czas, PWN, Warszawa 1994 

R. Rudziński, Jaspers, seria: Myśli i Ludzie,  Warszawa 1978 

Cz. Piecuch, Człowiek metafizyczny 

J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem 

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje 

A. Camus, Człowiek zbuntowany 

G. Marcel, Homo viator 

 E. Levinas, Etyka i Nieskończony  

 E. Levinas, Czas i to, co inne 

H. Arendt, Kondycja ludzka 

 M. Foucault, Historia seksualności 

P. Ricoeur, O sobie samym jako innym 

W. Stróżewski, O wielkości 

J.Tischner, Filozofia dramatu 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr Małgorzata Baranowska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.18D 

Nazwa przedmiotu 

Etyka 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III - semestr 5-6 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

podstawowe pojęcia etyki (norma, wartość, powinność, obowiązek), historyczne i współczesne systemy etyczne 

(etyka starożytnych: arete eudajmonia, hedonizm, stoicyzm; Kantowska etyka obowiązku, utylitaryzm, 

Nietzscheańska krytyka wartości, fenomenologiczna etyka wartości, etyka odpowiedzialności, etyka 

ponowoczesna),  wartości moralne: dobro i zło, sprawiedliwość, odpowiedzialność, wolność, miłość, przyjaźń, 

szczęście 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

wykład, analiza tekstów, dyskusja 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 

umiejętności i wiedza) 

orientacja w świecie norm i wartości etycznych, umiejętność rozważania i dyskutowania możliwych wyborów 

celów i wartości)  

Możliwe języki nauczania 

polski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

egzamin ustny po 2. semestrze z materiału przerobionego na zajęciach 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 30% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny 70% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

M Ossowska, Podstawy nauki o moralności  

J. Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości 

A.MacIntyre, Krótka historia etyki 

 

Literatura uzupełniająca 

Arystoteles, Etyka Nikomachejska 

Seneka, Dialogi 

Marek Aureliusz, Rozmyślania 

W. Tatarkiewicz, O szczęściu 

T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym 

J. S. Mill, Utylitararyzm 

P. Ricoeur, Zło 

P. Ricoeur, Wina w etyce i w religii 

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności 

H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii 

F. Nietzsche, Z genealogii moralności 

M. Scheler, Resentyment a moralność 

M. Scheler, O rehabilotacji cnoty 

R. Ingarden, Książeczka o człowieku 

E. Fromm, Ucieczka od wolności  
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I. Berlin, Dwie koncepcje wolności  

H. Elzenber, Wartość i człowiek 

W. Stróżewski, Istnienie i wartość 

W. Stróżewski, W kręgu wartości 

J. Tischner, Myślenie według wartości 

J. Tischner, Spór o istnienie człowieka 

Z. Bauman, Etyka ponowoczesna 

J. Filek, Filozofia jako etyka 

Filozofia odpowiedzialności XX wieku, red. J. Filek 

M. Przełęcki, Intuicje moralne   
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr Małgorzata Baranowska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.18F 

Nazwa przedmiotu 

Filozofia współczesna 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III - semestr 5-6 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

najciekawsze kierunki, postacie i dzieła filozofii XX wieku: Bergson, Theilhard de Chardin, Wittgenstein, 

Whitehaed, Koło Wiedeńskie, Maritain i personaliści, fenomenologia: Husserl, Ingarden, Scheler, 

egzystencjalizm: Heidegger, Jaspers, Sartre, Camus, Marcel; filozofia dialogu: Buber, Levinas; filozofia polityki: 

Arend, Berlin, psychoanaliza: Freud, Jung; Foucault, postmodernizm 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

wykład, analiza tekstów, dyskusja 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 

umiejętności i wiedza) 

głębsze zrozumienie współczesnej myśli i kultury, zaznajomienie z podstawowymi tekstami i ideami 

współczesności  

Możliwe języki nauczania 

polski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

egzamin ustny po 2. semestrze z materiału przerobionego na zajęciach 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 30% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny 70% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III 

 F. Copleston, Historia filozofii, t. IX 

 

Literatura uzupełniająca 

J. Lechte, Panorama współczesnej myśli humanistycznej   

H. Buczyńska-Garewicz, Koło Wiedeńskie 

K. Michalski, Heidegger i filozofia wspłóczesna 

M. Kowalska, Dialektyka poza dialektyką   

J. Wahl, Krótka historia egzystencjalizmu 

M. Warnock, Egzystencjalizm 

Cz. Piecuch, Człowiek metafizyczny 

L. Kołakowski, Bergson             

 seria "Myśli i ludzie": 

Filozofia współczesna.red.Z.Kuderowicz 

Z. Rosińska, Freud 

Z. Rosinska, Jung 

K. Święcicka, Husserl 

T. Płużański, Teilhard de Chardin 

R. Rudziński, Jaspers 

J. Migasiński, Merleau-Ponty 
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Ingarden, Książeczka o człowieku lub Przeżycie, dzieło, wartość 

Szkice z filozofii literatury 

Marcel, Być i mieć 

Maritain, Pisma filozoficzne 

Buber, Ja i Ty  

Bergson, Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki 

Camus, Człowiek zbuntowany  

Heidegger, Znaki drogi 

Levinas, Czas i to, co inne 

Scheler, Istota i formy sympatii lub Pisma z antropologii filozoficznej lub Resentyment a moralność 

Jaspers, Szyfry transcendencji lub  Autobiografia 

Foucault, Nadzorować i karać 

Jung, Archetypy i symbole 

Whitehead, Nauka i świat współczesny 

Russell, Problemy filozofii 

Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu 

Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wyk. E. Rudzińska, mgr R. Skwierawski 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.19A 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy nowożytny (angielski) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

120 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I-II - semestr 1-4 

Punkty ECTS 

5 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Student przed rozpoczęciem kursu na poziomie B2 powinien rozumieć rzeczowe informacje dotyczące 

codziennych tematów lub tematów z obszarów jego zainteresowań; rozumieć proste prezentacje; pisać krótkie 

teksty dotyczące codziennych tematów oraz tematów jego zainteresowań. Student powinien umieć opisywać 

doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia wraz z prostym uzasadnieniem swoich opinii i planów. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Poszerzanie zakresu słownictwa. 

Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości dotyczących materiału gramatycznego. Zastosowanie gramatyki w 

praktyce. 

Gramatyka: tworzenie pytań, czasy przeszłe, czasy Perfect, przysłówki, strona bierna, Future Perfect i Future 

Continuous; zdania warunkowe 

Wymowa: doskonalenie wymowy, prawidłowe rozróżnianie i wypowiadanie samogłosek, odpowiednia intonacja, 

wymowa dźwięku ‘TH”.  

Rozumienie ze słuchu: ćwiczenia w rozumieniu mowy potocznej, prezentacji, audycji radiowych, etc 

Pisanie wypracowań na ogólne tematy, pisanie prostej korespondencji biznesowej; pisanie maili. 

Prowadzenie rozmowy – dyskusje na dany temat, negocjacje, język sytuacyjny, dialogi, pytania i odpowiedzi. 

Metody nauczania  
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Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Rozumienie standardowego języka mówionego dotyczącego tematów znanych jak i nieznanych. Tworzenie 

jasnych  i wyczerpujących wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów. Posiadanie szerokiego 

zakresu słownictwa poza terminami rzadko stosowanymi. 

Możliwe języki nauczania 

angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1,2,3 – zaliczenie z oceną 

ocenianie ciągłe 20% 

kolokwia pisemne 40% 

wypracowania 20 % 

kontrola obecności 20% 

ogółem 100% 

Semestr 4 - egzamin 

Egzamin składający się z trzech części: pisemnie: gramatyka i słownictwo – parafraza,  tłumaczenie; wypowiedź 

ustna  60% 

ocenianie ciągłe 10% 

kolokwia pisemne 20% 

kontrola obecności 10% 

ogółem 100% 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: Podręcznik English File upper intermediate 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

strony internetowe w języku angielskim związane z obszarem zainteresowań 

oryginalne filmy w języku angielskim z napisami po angielsku 

książki z serii Readers – Penguin; Oxford poziom 4 - 5 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Leszek Chlubny 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.20 

Nazwa przedmiotu 

Wychowanie fizyczne 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I – semestr 1-2 

Punkty ECTS 

2  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 brak przeciwwskazań zdrowotnych 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Atletyka 

 ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym z wykorzystaniem sprzętu (sztangi, hantle, atlas) 

 ćwiczenia mięśni grzbietu, brzucha, ramion, obręczy barkowej, klatki piersiowej, nóg,  

 ćwiczenia kształtujące moc (skoki, wieloskoki, skakanka) 

 ćwiczenia kształtujące szybkość (sprinty, slipingi) 

 ćwiczenia kształtujące wytrzymałość (stosowanie różnych form treningu aerobowego) 

 ćwiczenia kształtujące gibkość (stosowanie różnych form stretchingu) 

 

Basen 

 ćwiczenia oswajające z wodą, oddechowe, wypornościowe, 

 poślizg 

 praca nóg i ramion w leżeniu na grzbiecie i w leżeniu przodem 

 styl dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy 

 skoki 

 nurkowanie 
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 elementy ratownictwa wodnego 

 

Badminton 

 technika: chwyty rakietki, praca nóg, sposoby poruszania się po boisku, techniki poszczególnych uderzeń 

(forhand, backhand, smecz, skrót), sposoby odpowiedzi na poszczególne uderzenia, zagrywka 

 technika gry pojedynczej i podwójnej 

 

Tenis stołowy 

 technika: chwyty rakietki, sposoby poruszania się, postawa przy stole, serwis, forhand, backhand, podcięcia, 

topspin, sposoby odbioru 

 technika gry pojedynczej i podwójnej 

 

Koszykówka 

 technika: poruszanie się po boisku w obronie i ataku, podania i chwyty, rzuty z miejsca i biegu, kozłowanie, 

piwoty 

 technika gry pojedynczej i podwójnej 

 

Siatkówka 

 technika: postawa wysoka, niska, sposoby poruszania się po boisku, odbicie i przyjęcie sposobem górnym i 

dolnym, atak z wysoka, blok 

 taktyka: ustawienie zespołu przy zagrywce własnej i przeciwnika, asekuracja przy ataku własnym i 

przeciwnika, sposoby wyprowadzenia własnego ataku, gra właściwa, przepisy 

 

Tak zestawione treści kształcenia i wychowania dają możliwość studentom wszechstronnego rozwoju swych 

uzdolnień i zainteresowań oraz takiego wyboru, który uwzględnia specyfikę uczelni, jej wydziałów i warunków 

bazowych.  

Metody nauczania  

Zajęcia w formie aktywnych ćwiczeń z elementami wykładu  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 zakorzenienie potrzeb dbałości o własne ciało i kondycję fizyczną ze świadomością współzależności 

zdrowia fizycznego z rozwojem intelektualnym, psychicznym i społecznym 

 stworzenie warunków do odkrywania swoich uzdolnień i zainteresowań 

 umożliwienie rozwoju kondycji fizycznej i umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek 

 poznanie własnego ciała, jego budowy oraz wymogów higienicznych 

Szczegółowe cele edukacyjne 

 rozwijanie uzdolnień motorycznych (siła, wytrzymałość, szybkość, moc) 
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 rozwijanie aktywności fizycznej w środowisku wodnym 

 rozwijanie piękna i estetyki ruchu 

 rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu tenisa stołowego i badmintona 

 rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu siatkówki i koszykówki 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Po 1 semestrze - zaliczenie (następuje po odbyciu 70% zajęć przewidzianych w tym czasie i wykazaniu się 

odpowiednią aktywnością na tych zajęciach).  

Po 2 semestrze – zaliczenie z oceną.  

Na ocenę mają wpływ takie czynniki jak:  

 przygotowanie do zajęć, aktywny stosunek do ćwiczeń, 

 postępy w nowo poznanych dziedzinach wychowania fizycznego.  

Oceny najwyższe (powyżej 5.0) mogą uzyskiwać studenci uczestniczący w zajęciach ponadprogramowych, 

startujący w zawodach organizowanych na uczelni lub trenujący w klubach sportowych.  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Janusz Majewski  

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.21A 

Nazwa przedmiotu 

Psychologia z psychologia muzyki 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

75 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I i II semestr 1-3 

Punkty ECTS 

6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 przedmiot psychologii 

 metody badań stosowanych w psychologii (obserwacja, eksperyment, ankieta, kwestionariusz, wywiad, 

testy) 

 wrażenia 

 spostrzeżenia 

 myślenie 

 pamięć i uwaga 

 motywacja i działanie 

 osobowość 

 wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej – okresy rozwojowe 

 psychologiczne uwarunkowania twórczości, percepcji i wykonawstwa muzyki 

 uzdolnienia muzyczne 

 psychologia sukcesu indywidualnego i zbiorowego 

 pojęcie frustracji i jej objawy 
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 metody pokonywania stresu 

Metody nauczania  

 zajęcia zbiorowe prowadzone w  formie wykładów, konwersatorium a także seminarium (przygotowanie i 

referowanie przez studentów wybranych zagadnień przedmiotu)  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii ogólnej w  świetle najnowszych badań, 

która pozwoli na zrozumienie praw rządzących rozwojem człowieka i czynników wpływających na jego 

zachowanie. Ważnym elementem kształcenia jest również zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów 

kształcenia i wychowania muzycznego w późniejszej pracy zawodowej. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie (na podstawie pracy i zaangażowania studenta) 

Semestr 2 – zaliczenie z oceną (prezentacja referatu) 

Semestr 3 – egzamin w formie ustnej z zakresu studiów 

 

LITERATURA PRZDMIOTU 

Grzesiuk L.; Psychoterapia 

Hilgard E.; Wprowadzenie do psychologii 

Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G.;– Podstawy psychologii ogólnej 

Przetacznikowa M., Włodarski Z.; Psychologia wychowawcza 

Sperling A. P.; Psychologia 

Tomaszewski T.; Psychologia 

Zimbardo P. G., Ruch F. L.; Psychologia i życie 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i WF 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Janusz Majewski  

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.21B 

Nazwa przedmiotu 

Psychologia z psychologia muzyki 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

(specjalność - Prowadzenie zespołów wokalnych 

i wokalno-instrumentalnych) 

przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru 

(specjalność - Nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych) 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II – semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

wiedza z zakresu psychologii ogólnej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 psychologiczne uwarunkowania twórczości, percepcji i wykonawstwa muzyki 

 uzdolnienia muzyczne 

 psychologia sukcesu indywidualnego i zbiorowego 

 pojęcie frustracji i jej objawy 

 metody pokonywania stresu 

Metody nauczania  

 zajęcia zbiorowe prowadzone w  formie wykładów, konwersatorium a także seminarium (przygotowanie i 

referowanie przez studentów wybranych zagadnień przedmiotu)  
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów kształcenia i 

wychowania muzycznego w późniejszej pracy zawodowej. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

egzamin w formie ustnej z zakresu studiów 

 

LITERATURA PRZDMIOTU 

Grzesiuk L.; Psychoterapia 

Hilgard E.; Wprowadzenie do psychologii 

Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G.;– Podstawy psychologii ogólnej 

Przetacznikowa M., Włodarski Z.; Psychologia wychowawcza 

Sperling A. P.; Psychologia 

Tomaszewski T.; Psychologia 

Zimbardo P. G., Ruch F. L.; Psychologia i życie 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz, st. wykł. Marian Podraza 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.22A 

Nazwa przedmiotu 

Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki 

muzycznej 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

75 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I i II – semestr 1-3 

Punkty ECTS 

6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 spełnienie wymogów rekrutacji na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 przedmiot, struktura naukowa i zadania pedagogiki 

 metody badań pedagogicznych 

 podstawowe kategorie pojęciowe pedagogiki 

 wychowanie – jego właściwości, różne koncepcje definicyjne, konsekwencje wyboru 

 aksjologiczne podstawy wychowania 

 dziedziny wychowania 

 wychowanie moralne jako wychowanie ku wartościom 

 elementy etyki pedagogicznej 

 metody i techniki wychowania moralnego 

 cele i treść wychowania umysłowego 

 wychowanie estetyczne – wychowawcze funkcje sztuki, proces, zasady i formy wychowania przez sztukę 

 wychowanie na rzecz kultury fizycznej jednostki 

 rodzina jako środowisko wychowawcze 
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 zasady wychowania 

 metody oddziaływań wychowawczych 

 charakterystyka roli wychowawcy i nauczyciela 

 kompetencje etyczne i zawodowe nauczyciela 

 krótki rys historyczny refleksji pedagogicznej /wychowanie w starożytnej Grecji Rzymie, stan oświaty w 

okresie Średniowiecza i Odrodzenia, wychowanie i oświata w wieku XVIII  i XIX/ 

 wprowadzenie do wybranych nurtów pedagogiki współczesnej 

 pedagogika pozytywizmu 

 pedagogika „Nowego Wychowania” 

 wychowanie ku podmiotowości 

 prawa dziecka i prawa ucznia 

 założenia antypedagogiki 

 pedagogika muzyczna – delimitacja terminu i zakres problemowy 

 pedagogika i dydaktyka muzyczna 

 wychowanie muzyczne – umuzykalnienie – kształcenie profesjonalne 

 historyczne i współczesne koncepcje kształcenia muzycznego 

 szkolnictwo muzyczne w Polsce 

 dydaktyka w szkołach muzycznych 

 praca z uczniem zdolnym 

 zdolności muzyczne – uzdolnienia – talent muzyczny 

 diagnozowanie postępów ucznia 

 narzędzia pomiaru dydaktycznego 

 trema i jej opanowanie 

 etapy pracy w przygotowaniu programu koncertowego 

 programowanie koncertów i audycji muzycznych 

 problem: udostępniania, uprzystępniania i upowszechniania muzyki 

 instytucje artystyczne i ich rola w kształtowaniu kultury muzycznej społeczeństwa 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe w formie wykładów połączonych z konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 ogólna wiedza dorobku naukowego pedagogiki oraz poznanie specyfiki roli zawodowej wychowawcy i 

nauczyciela, 

 opanowanie języka naukowego pedagogiki w stopniu umożliwiającym identyfikację i opis zjawisk 

wychowawczych, 

 zdobycie wiedzy o sposobach budowania właściwych relacji między nauczycielem, a uczniem, 

wychowawcą, a wychowankiem, 
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 przygotowanie do kursu metodyki. 

 poznanie i praktyczne przyswojenie zagadnień pedagogiki i dydaktyki muzycznej jako subdyscyplin 

pedagogiki i dydaktyki ogólnej 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 – zaliczenie na podstawie aktywności studenta na zajęciach 

semestr 2 – egzamin z przedmiotu studiów w formie ustnej 

semestr 3 – zaliczenie z oceną  - sprawdzian wiedzy teoretycznej studenta z zakresu przedmiotu 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury obowiązkowej 

Kunowski S.  Podstawy współczesnej pedagogiki,  Warszawa 2000, 

Kwieciński Z. , Śliwerski B. / red./ Pedagogika I/II  Warszawa 2004 

Łobocki  M. Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007 

Burowska Z., Głowacka E. – Psychodydaktyka muzyki, Kraków 2000 

Jankowski W., Szkolnictwo muzyczne w Polsce, W-wa 2002 

Przybylski T., Dzieje nauczania muzyki w Krakowie, Kraków 1994 

Wroński T., Zdolni i niezdolni, Kraków 1979 

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, W-wa 1970  

Szubertowska E. (red), Wybrane problemy edukacji muzycznej, Toruń 2003 

Kemp A. E., Zarys metodyki badań naukowych w pedagogice muzycznej, Zielona Góra 1997 

Kurcz J. Muchacka B. (red) – Wspieranie dziecięcej kreatywności, Nowy Sącz 20016. 

Wykaz literatury uzupełniającej 

De Tchorzewski A. /red/ Współczesne konteksty wychowania, Bydgoszcz 2002 

Gordon Th. Wychowanie bez porażek w szkole,  Warszawa 1995 

Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć, W-wa  1978 

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, W-wa 1975 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.22B 

Nazwa przedmiotu 

Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki 

muzycznej 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

(specjalność - Prowadzenie zespołów wokalnych 

i wokalno-instrumentalnych) 

przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru 

(specjalność - Nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych) 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II – semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 wiedza z zakresu Pedagogiki ogólnej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 pedagogika muzyczna – delimitacja terminu i zakres problemowy 

 pedagogika i dydaktyka muzyczna 

 wychowanie muzyczne – umuzykalnienie – kształcenie profesjonalne 

 historyczne i współczesne koncepcje kształcenia muzycznego 

 szkolnictwo muzyczne w Polsce 

 dydaktyka w szkołach muzycznych 

 praca z uczniem zdolnym 
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 zdolności muzyczne – uzdolnienia – talent muzyczny 

 diagnozowanie postępów ucznia 

 narzędzia pomiaru dydaktycznego 

 trema i jej opanowanie 

 etapy pracy w przygotowaniu programu koncertowego 

 programowanie koncertów i audycji muzycznych 

 problem: udostępniania, uprzystępniania i upowszechniania muzyki 

 instytucje artystyczne i ich rola w kształtowaniu kultury muzycznej społeczeństwa 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe w formie wykładów połączonych z konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 przygotowanie do kursu metodyki. 

 poznanie i praktyczne przyswojenie zagadnień pedagogiki i dydaktyki muzycznej jako subdyscyplin 

pedagogiki i dydaktyki ogólnej 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

zaliczenie z oceną  - sprawdzian wiedzy teoretycznej studenta z zakresu przedmiotu 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury obowiązkowej 

Łobocki  M. Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007 

Burowska Z., Głowacka E. – Psychodydaktyka muzyki, Kraków 2000 

Jankowski W., Szkolnictwo muzyczne w Polsce, W-wa 2002 

Przybylski T., Dzieje nauczania muzyki w Krakowie, Kraków 1994 

Wroński T., Zdolni i niezdolni, Kraków 1979 

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, W-wa 1970  

Szubertowska E. (red), Wybrane problemy edukacji muzycznej, Toruń 2003 

Kemp A. E., Zarys metodyki badań naukowych w pedagogice muzycznej, Zielona Góra 1997 

Kurcz J. Muchacka B. (red) – Wspieranie dziecięcej kreatywności, Nowy Sącz 20016. 

Wykaz literatury uzupełniającej 

De Tchorzewski A. /red/ Współczesne konteksty wychowania, Bydgoszcz 2002 

Gordon Th. Wychowanie bez porażek w szkole,  Warszawa 1995 

Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć, W-wa  1978 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. dr Anna Kalarus, dr Andrzej Wilk 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.23 

Nazwa przedmiotu 

Teoria i metodyka edukacji muzycznej 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów z ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 – wykłady 

30 – ćwiczenia 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II i III – semestry 4-6 

Punkty ECTS 

6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 miejsce muzyki na szczeblu nauczania zintegrowanego w gimnazjum i liceum         

 krakowska koncepcja wychowania muzycznego 

 muzyka dla dzieci 

 losy absolwentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe prowadzone w formie wykładów połączonych z konwersatorium. Studenci mają również 

obowiązek odbycia praktyk w placówkach szkolnych w liczbie 30 godzin. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 pogłębienie motywacji dotyczące wyboru kierunku i  specjalności studiów 

 zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki muzycznej oraz teorią wychowania muzycznego 

 przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-naukowej 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 4 – zaliczenie z oceną  

Na zakończenie semestru student winien przedstawić recenzję artykułu o tematyce obejmującej zagadnienia z 

teorii i edukacji muzycznej oraz przygotować test będący sprawdzianem przydatności muzycznej dla kandydatów 

na studia licencjackie w zakresie pedagogiki. 

semestr 5 – zaliczenie (na podstawie pracy studenta oraz odbytych praktyk w licz. 15 godz.) 

semestr 6 – zaliczenie z oceną (na podstawie pracy studenta oraz odbytych praktyk w licz. 15 godz.) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury obowiązkowej 

Burowska Z., Kurcz J. Wilk A., red. (1994) Krakowska koncepcja wychowania muzycznego w świetle 

przeprowadzonych badań, Kraków, Akademia Muzyczna (jeden rozdział) 

Kurcz J. red. (1999) Kształcenie nauczycieli  muzyki. Stan obecny i perspektywy. Kraków, Akademia Muzyczna 

(jeden rozdział) 

Przychodzińska M (1989) Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa WSiP (dwa 

rozdziały) 

Wychowanie muzyczne w szkole 

Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME 

British Journal of Music Education, Cambridge University Press  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Piotr Kusiewicz, dr Magdalena Barylak,  dr Marcin Wolak, st. wykł.  Zdzisław Adamkiewicz,   

st. wykł. Klaudia Romek, as. Izabela Matuła pod opieką II st. kwal Agnieszki Monasterskiej 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.24 

Nazwa przedmiotu 

Emisja głosu z metodyką nauczania 

 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I i II – semestr 1-4 

Punkty ECTS 

6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 umiejętność biegłego czytania nut głosem 

 zdrowy aparat głosowy 

 predyspozycje głosowe badane podczas egzaminów wstępnych na kierunek Edukacja artystyczna w 

zakresie sztuki muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Część teoretyczna: 

 budowa i fizjologia narządu głosu 

 rozwój głosu ludzkiego 

 oddychanie – podparcie oddechowe 

 postawa śpiewacza 

 wiedza z zakresu fonacji (ujednolicenie pozycji dźwięku, spółgłosek i samogłosek) 

 artykulacja – doskonalenie prawidłowej dykcji 

 higiena głosu 

 choroby zawodowe 
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 analiza utworów pod względem problemów technicznych i sposobów ich rozwiązywania w przeszłej 

pracy zawodowej (jako dyrygent, pedagog) 

 Dyskusje i omawianie problematyki emisji głosu w wyniku odbytych praktyk – hospitacji. 

 

Część praktyczna 

 ćwiczenia rozśpiewujące dostosowane do możliwości i potrzeb studenta 

 wprawki poszerzające skalę głosu, wyrównujące rejestry, korygujące ewentualne wady intonacyjne, 

doskonalące technikę śpiewu 

 nauka i ćwiczenie właściwego oddychania wokalnego 

 wypracowanie właściwego umiejscowienia w tzw. pozycji wokalnej samogłosek jako nośnika dźwięku w 

mowie i śpiewie 

 dobór odpowiedniego repertuaru uwzględniający umiejętności wokalne studenta 

 próby samodzielnego rozwiązywania problemów emisyjnych i interpretacyjnych – prowadzenie elementów 

zajęć z emisji głosu. 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe – po dwie osoby na 1 godzinę lekcyjną. W praktyce czas ten najczęściej ulega podzieleniu w 

taki sposób by każdy student miał możliwość indywidualnych konsultacji z pedagogiem. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów emisyjnych 

 zdobycie niezbędnej wiedzy potrzebnej do przygotowania zestawu ćwiczeń rozśpiewujących  

 kształcenie pamięci muzycznej poprzez śpiewanie na pamięć ćwiczeń i utworów wokalnych z odpowiednim 

frazowaniem i dynamiką 

 przygotowanie studenta do śpiewania w zespole chóralnym i prowadzenia zespołu  

 przygotowanie studenta do ewentualnych występów solistycznych poprzez kształtowanie osobowości 

artystycznej 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 i 3 – zaliczenie  

Semestr 2 – zaliczenie z oceną 

Semestr 4 – egzamin (w formie publicznego występu) 

Każdy ze studentów oceniany jest indywidualnie na podstawie przygotowanego repertuaru, wykonanego solowo 

z towarzyszeniem fortepianu a także wiedzy teoretycznej z zakresu z metodyki śpiewu.  
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LITERATURA PRZEDMIOTU 

B. Tarasiewicz; Mówię i śpiewam świadomie wyd. Universitas 

B. Toczycka;  Elementarne ćwiczenie dykcji 

T. Baranin;  Chrypka 

W.  Bregy – Elementy techniki wokalnej 

Ćwiczenia ze zbiorów: G. Concone, N. Vaccai, L. Marchesi, E. Caruso 

Zbiory arii starowłoskich – wyd. Reccordi 

Pieśni  i piosenki kompozytorów polskich XIX i XX w S. Moniuszki, F. Chopina, I. J. Paderewskiego,   

F. Nowowiejskiego, Z. Noskowskiego  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Stanisław Krawczyński, ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian, dr Małgorzata Chyła  

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych                  

i wokalno-instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.25 

Nazwa przedmiotu 

Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

360 lub 180 w przypadku gdy student realizuje 

przedmiot Zespoły instrumentalne 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I-III – studia I stopnia 

Rok I-II – studia II stopnia 

Punkty ECTS 

4 lub 2 w przypadku gdy student realizuje przedmiot 

Zespoły instrumentalne 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 umiejętność biegłego czytania nut   

 wiedza z zakresu emisji głosu, emisji zbiorowej oraz metodyki powadzenia zespołów (dotyczy 

studentów studiów II stopnia) 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zakres repertuarowy zespołów wyznaczają utwory przewidziane dla poszczególnych lat studiów                             

z uwzględnieniem specjalności (na studiach  II st. oraz jednolitych studiach magisterskich). 

Studenci kończący przedmiot dyrygowanie na specjalności: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych mają możliwość wykonania swojego repertuaru dyplomowego na koncercie z udziałem 

studentów uczęszczających na zajęcia 

Metody nauczania  

Zajęcia prowadzone pod  kierunkiem dyrygentów-pedagogów. Studenci pracują z zespołem wokalnym lub 
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wokalno-instrumentalnym przygotowując swój repertuar realizowany podczas zajęć indywidualnych z 

dyrygowania. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne stanowią integralną część przedmiotu dyrygowanie, tak w zakresie 

procesu nauczania, jak i w planie repertuarowym. Podstawowym celem przedmiotu jest stworzenie 

możliwości praktycznej realizacji utworów wokalnych i wokalno–instrumentalnych, opracowywanych na 

lekcjach dyrygowania jedynie z udziałem fortepianu. Stanowią niezastąpiony warsztat i możliwość 

zdobywania doświadczeń i praktyki, niezbędny w późniejszej pracy dyrygenckiej.  

Do głównych celów należy także scalenie posiadanej przez studentów wiedzy z zakresu szeroko rozumianej 

problematyki muzycznej. Predyspozycje słuchowe, głosowe i manualne, a także znajomość stylów, 

kierunków, technik kompozytorskich, umiejętność analizy formy utworu, wiedza  z dziedziny historii muzyki, 

znajdują tu swoje praktyczne zastosowanie. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Po każdym semestrze – zaliczenie z oceną.  Warunkiem zaliczenia jest aktywne i systematyczne 

uczestnictwo w zajęciach a także przygotowanie studentów do prowadzenia próby i pracy z zespołem. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Skrypty zawierające materiały nutowe opracowywanych utworów  

załącznik nr 7 

załącznik nr 8 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. Marceli Kolaska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.26 

Nazwa przedmiotu 

Zespoły instrumentalne 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny ograniczonego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

180 - studia I stopnia  

120 - studia II stopnia  

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

studia I stopnia -  rok I – III;  semestr 1-6 

studia II stopnia -  rok I- II  semestr 1-4 

Punkty ECTS 

6 - studia I stopnia  

4 - studia II stopnia 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 umiejętność gry na instrumencie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II stopnia 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Jednym z podstawowych zadań przedmiotu, któremu podporządkowane są treści kształcenia i tematyka zajęć 

jest współpraca z wydziałowym zespołem wokalnym lub mniejszymi zespołami wokalnymi w trakcie 

opracowywania i wykonania utworów wokalno-instrumentalnych. 

Istotnymi treściami kształcenia są: 

 1. opracowywanie przez studentów utworów na zadany skład instrumentalny,  

 2. konfrontacja  swoich pomysłów instrumentacyjnych i aranżacyjnych podczas prób z zespołem.  

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyką wykonawczą w dwóch, bezpośrednio powiązanych ze 

sobą aspektach: 

1. dyrygenckim - uczestnicząc w pracy zespołu jako dyrygenci; 

2. wykonawstwa instrumentalnego, a w szczególności: 
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 opracowania materiału nutowego (smyczkowanie, rodzaje artykulacji itp.) 

 możliwości i specyfiki instrumentów grających w orkiestrze 

 specyfiki technik dyrygenckich (chór, a zespół instrumentalny) 

 interpretacji i kreacji dzieła muzycznego 

 techniki akompaniamentu orkiestrowego 

 metodyki pracy z zespołem. 

Metody nauczania  

Zajęcia są prowadzone pod kierunkiem pedagoga. Studenci pracują z zespołem instrumentalnym lub wokalno-

instrumentalnym, który sami tworzą, przygotowując repertuar przewidziany na dany rok akademicki. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 doskonalenie umiejętności studentów w zakresie zespołowego wykonawstwa instrumentalnego a także 

w zakresie dyrygowania zespołem instrumentalnym 

 publiczna prezentacja własnych opracowań i utworów objętych programem nauczania 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 po każdym semestrze zaliczenie z oceną na podstawie zaangażowania i pracy studenta 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Materiały nutowe wykorzystywane na zajęciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Piotr Kusiewicz, dr Magdalena Barylak,  dr Marcin Wolak, st. wykł.  Zdzisław Adamkiewicz,   

st. wykł. Klaudia Romek, as. Izabela Matuła pod opieką II st. kwal. Agnieszki Monasterskiej 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.27 

Nazwa przedmiotu 

Emisja głosu 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

Rok III – semestr 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I – semestr 1-2 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 umiejętność śpiewu solowego na poziomie podstawowym 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Część teoretyczna: 

Ugruntowanie wiedzy z zakresu: 

 oddychanie – podparcie oddechowe 

 postawa śpiewacza 

 wiedza z zakresu fonacji (ujednolicenie pozycji dźwięku, spółgłosek i samogłosek) 

 artykulacja – doskonalenie prawidłowej dykcji 

 higiena głosu 
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Część praktyczna 

 wprawki poszerzające skalę głosu, wyrównujące rejestry, korygujące ewentualne wady intonacyjne, 

       doskonalące technikę śpiewu 

 nauka i ćwiczenie właściwego oddychania wokalnego 

 wypracowanie właściwego umiejscowienia w tzw. pozycji wokalnej samogłosek jako nośnika dźwięku w 

mowie i śpiewie 

 dobór odpowiedniego repertuaru uwzględniający umiejętności wokalne studenta 

 praca nad interpretacją dzieła wokalnego 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe – po dwie osoby na 1 godzinę lekcyjną. W praktyce czas ten najczęściej ulega podzieleniu w 

taki sposób by każdy student miał możliwość indywidualnych konsultacji z pedagogiem. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 wypracowanie umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów emisyjnych  

 przygotowanie studenta do występów solistycznych śpiewania i w zespole chóralnym  

 nabycie doświadczenia estradowego podczas występów publicznych. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Sesja zimowa – zaliczenie 

Sesja letnia – zaliczenie z oceną 

Każdy ze studentów oceniany jest indywidualnie na podstawie przygotowanego repertuaru, wykonanego solowo 

z towarzyszeniem fortepianu podczas występów publicznych. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

B. Tarasiewicz; Mówię i śpiewam świadomie wyd. Universitas 

B. Toczycka;  Elementarne ćwiczenie dykcji 

T. Baranin;  Chrypka 

W.  Bregy – Elementy techniki wokalnej 

Ćwiczenia ze zbiorów: G. Concone, N. Vaccai, L. Marchesi, E. Caruso 

Zbiory arii starowłoskich – wyd. Reccordi 

Pieśni  i piosenki kompozytorów polskich XIX i XX w S. Moniuszki, F. Chopina, I. J. Paderewskiego,   

F. Nowowiejskiego, Z. Noskowskiego  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Anna Mikulska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.28 

Nazwa przedmiotu 

Instrumentoznawstwo 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II – semestr 3 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 rozróżnianie barwy instrumentów orkiestrowych 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące poszczególnych instrumentów współczesnej orkiestry symfonicznej, 

reprezentujących trzy podstawowe grupy : archi,  fiati,  batteria. 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe w formie w wykładu z wykorzystaniem nagrań CD oraz materiałów pomocniczych, 

ułatwiających zrozumienie niektórych zagadnień związanych z tematem wykładu – przykłady nutowe 

pisowni flażoletów, skal naturalnych instrumentów dętych blaszanych, grafiki partytury itp. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Opanowanie wiedzy o instrumentach orkiestrowych. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie z oceną 
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 test dźwiękowy / identyfikacja i opis instrumentów / 

 odpowiedź ustna na wylosowane pytanie 

 

Literatura obowiązkowa 

K. Sikorski - Instrumentoznawstwo Kraków, PWM 1975  

M. Drobner - Instrumentoznawstwo i akustyka Kraków, PWM 1970 

W. Kotoński - Leksykon współczesnej perkusji  Kraków, PWM 1999 

Literatura uzupełniająca 

C. Sachs – Historia instrumentów muzycznych Kraków, PWM 1989 

Monografie instrumentów – seria „A-Z” Kraków PWM 

S. Adler – „The Study of orchestration” W.W. Norton & Company, Inc. New York – London 2002 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Barbara Białko 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.29A 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II lub III - semestr 3 lub 5 

Punkty ECTS 

2  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Znajomość zasad prawidłowej dykcji i emisji głosu. 

Podstawowa znajomość psychologii i pedagogiki. 

Umiejętność gry na instrumencie klawiszowym na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 współczesne koncepcje wychowania muzycznego –  ze szczególnym uwzględnieniem  metody C. Orffa i 

E. Jaques – Dalcroze’a w odniesieniu do kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym. 

 właściwości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.  

 ogólne założenia programu umuzykalnienia w przedszkolu. 

 formy ekspresji muzycznej na zajęciach umuzykalniających w przedszkolu. 

- ruch z muzyką 

- śpiew  

- gra na instrumentach 

- słuchanie muzyki 

- tworzenie muzyki 

 emisja głosu dziecięcego i kryteria doboru repertuaru wokalnego. 

 uwrażliwianie dziecka na różne elementy muzyki – omówienie i przykłady ćwiczeń. 
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 kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej dziecka – omówienie i przykłady ćwiczeń. 

 organizacja i planowanie pracy. 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe z elementami wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi. Integralną częścią 

przedmiotu są praktyki, podczas których studenci, pod opieka pedagoga, prowadzą elementy zajęć 

umuzykalniających w przedszkolu. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 merytoryczne i praktyczne (w ramach ćwiczeń) przygotowanie studentów do samodzielnego 

prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną  

Kryteria oceny: 

 znajomość zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach. 

 czynny i twórczy udział w zajęciach. 

 umiejętność samodzielnego konstruowania konspektów zajęć z dziećmi, ilustrujących wybrane 

zagadnienia teoretyczne. 

 ocena praktyk 

 

Literatura obowiązkowa  

Dąbrowska G.   Tańcujże dobrze   WSiP Warszawa 1991 

Doman R. Biśto I. Kaszyca J. Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce „Przedszkolak” Lublin 2003 

Iwanicka A.  Scenariusze zajęć z rytmiki dla 5- i 6-latków  WiP „Iwanowski” Płock 2005 

Krzyżowska T.  Zabawy z piosenką  Amtel  Katowice 1995 

Ławrowska R.   

Muzyka i ruch  WSiP  Warszawa 1991 

Rytm, muzyka, taniec w edukacji  ZamKor  Kraków 2005   

Majewski R.  Letnie nutki  WiP „Iwanowski”  Płock 2001 

Malko D.  Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu  WSiP  Warszawa 1988 

Moje 3 i 4 lata  MAC  Kielce 2004 

Moje 5 lat  MAC  Kielce 2003 

Moje 6 lat  MAC  Kielce 2003 

Podolska B.  
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 Dźwięczące wiersze  Impuls  Kraków 2008 

               Rytmika dla dzieci  Impuls  Kraków 2008 

 Muzyka w przedszkolu  Impuls  Kraków 2008 

Rytmika dla smyka  Wyd. Siedmioróg  Wrocław 2007 

Smoczyńska – Nachtman U.  

Kalendarz muzyczny w przedszkolu  WSiP  Warszawa 1988 

Muzyka dla dzieci  WSiP  Warszawa 1992 

Zabawy i ćwiczenia przy muzyce  WSiP  Warszawa 1987 

Tańce i zabawy dla grupy  Klanza  1995 

Wieman M.  Tańce różnych narodów  Triangiel  Warszawa 2009 

Versini A.-J.M. Biguet M.-N.  Zajęcia muzyczne w przedszkolu  Cyklady  Warszawa 2001 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Barbara Białko 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.29B 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Znajomość zasad prawidłowej dykcji i emisji głosu. 

Podstawowa znajomość psychologii i pedagogiki. 

Umiejętność gry na instrumencie klawiszowym na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 współczesne koncepcje wychowania muzycznego –  ze szczególnym uwzględnieniem  metody C. Orffa i 

E. Jaques – Dalcroze’a w odniesieniu do kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym. 

 właściwości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.  

 ogólne założenia programu umuzykalnienia w przedszkolu. 

 formy ekspresji muzycznej na zajęciach umuzykalniających w przedszkolu. 

- ruch z muzyką 

- śpiew  

- gra na instrumentach 

- słuchanie muzyki 

- tworzenie muzyki 

 emisja głosu dziecięcego i kryteria doboru repertuaru wokalnego. 

 uwrażliwianie dziecka na różne elementy muzyki – omówienie i przykłady ćwiczeń. 
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 kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej dziecka – omówienie i przykłady ćwiczeń. 

 organizacja i planowanie pracy. 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe z elementami wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi. Integralną częścią 

przedmiotu są praktyki, podczas których studenci, pod opieka pedagoga, prowadzą elementy zajęć 

umuzykalniających w przedszkolu. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 merytoryczne i praktyczne (w ramach ćwiczeń) przygotowanie studentów do samodzielnego 

prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną  

Kryteria oceny: 

 znajomość zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach. 

 czynny i twórczy udział w zajęciach. 

 umiejętność samodzielnego konstruowania konspektów zajęć z dziećmi, ilustrujących wybrane 

zagadnienia teoretyczne. 

 ocena praktyk 

 

Literatura obowiązkowa  

Dąbrowska G.   Tańcujże dobrze   WSiP Warszawa 1991 

Doman R. Biśto I. Kaszyca J. Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce „Przedszkolak” Lublin 2003 

Iwanicka A.  Scenariusze zajęć z rytmiki dla 5- i 6-latków  WiP „Iwanowski” Płock 2005 

Krzyżowska T.  Zabawy z piosenką  Amtel  Katowice 1995 

Ławrowska R.   

Muzyka i ruch  WSiP  Warszawa 1991 

Rytm, muzyka, taniec w edukacji  ZamKor  Kraków 2005   

Majewski R.  Letnie nutki  WiP „Iwanowski”  Płock 2001 

Malko D.  Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu  WSiP  Warszawa 1988 

Moje 3 i 4 lata  MAC  Kielce 2004 

Moje 5 lat  MAC  Kielce 2003 

Moje 6 lat  MAC  Kielce 2003 

Podolska B.  
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 Dźwięczące wiersze  Impuls  Kraków 2008 

               Rytmika dla dzieci  Impuls  Kraków 2008 

 Muzyka w przedszkolu  Impuls  Kraków 2008 

Rytmika dla smyka  Wyd. Siedmioróg  Wrocław 2007 

Smoczyńska – Nachtman U.  

Kalendarz muzyczny w przedszkolu  WSiP  Warszawa 1988 

Muzyka dla dzieci  WSiP  Warszawa 1992 

Zabawy i ćwiczenia przy muzyce  WSiP  Warszawa 1987 

Tańce i zabawy dla grupy  Klanza  1995 

Wieman M.  Tańce różnych narodów  Triangiel  Warszawa 2009 

Versini A.-J.M. Biguet M.-N.  Zajęcia muzyczne w przedszkolu  Cyklady  Warszawa 2001 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Teresa Arend 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.30A 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka audycji muzycznych 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II lub III - semestr 3 lub 5 

Punkty ECTS 

2 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość historii muzyki i literatury muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 różnorodność form realizacji programu nauczania 

 integracja słuchania i tworzenia muzyki 

 konstrukcja lekcji audycji muzycznych, pomoce dydaktyczne. 

 konstruowanie celów lekcji oraz tworzenie krótkiej i sensownej notatki dla uczniów. 

 dobór utworów muzycznych ilustrujący tematy lekcji oraz dostosowany do możliwości percepcyjnych 

uczniów 

 prezentacja i omówienie podręczników 

 podsumowanie hospitacji i lekcji przeprowadzonych przez studentów w szkole muzycznej I st. 

 bibliografia dla nauczycieli oraz lektura pomocnicza dla uczniów 

Metody nauczania  

Zajęcia z elementami  wykładu oraz praktyczne ćwiczenia, podczas których studenci przygotowują konspekty 

lekcji audycji muzycznych. Integralną częścią przedmiotu są praktyki w liczbie 15 godz. – studenci pod opieką 

wykładowcy prowadzą zajęcia według wcześniej przygotowanych scenariuszy. 
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

 merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć audycji muzycznych w 

szkołach muzycznych I st. 

 podstawy programowe przedmiotu audycje muzyczne w szkołach muzycznych I st. 

 przedstawienie właściwego wyboru przykładów z literatury muzycznej, odzwierciedlającego treści 

nauczania. 

 metody i sposoby rozwijania percepcji muzycznej uczniów w różnych przedziałach wiekowych 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną 

- ocenianie ciągłe uwzględniające: znajomość zagadnień objętych programem nauczania, samodzielność 

i terminowość realizacji ćwiczeń, umiejętność konstruowania konspektów lekcji 

- ocena praktyk pedagogicznych 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

A.Kreiner-Bogdańska – W krainie muzyki 

D. Wójcik – Nauka o muzyce 

W. Rudziński – Muzyka naszego stulecia 

J. Mechanisz – Poczet kompozytorów polskich 

W. Sacher – Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci 

Wykaz literatury uzupełniającej 

B. Śmiechowski – Z muzyką przez wieki i kraje 

B. Muchenberg – Pogadanki o muzyce cz. I i II 

U. Bissinger-Ćwierz, Z. Hoffman – Aktywne działanie przez sztukę 

R. Sherman, Ph. Seldon – Muzyka klasyczna dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o… 

Przewodniki muzyczne: 

T. Chylińska,S. Haraschin, M. Jabłoński – Przewodnik po muzyce koncertowej cz. I i II  

D. Gwizdalanka – Przewodnik po muzyce kameralnej 

J. Kański – Przewodnik operowy 

I. Turska – Przewodnik baletowy 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Teresa Arend 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.30B 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka audycji muzycznych 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

2 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość historii muzyki i literatury muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 różnorodność form realizacji programu nauczania 

 integracja słuchania i tworzenia muzyki 

 konstrukcja lekcji audycji muzycznych, pomoce dydaktyczne. 

 konstruowanie celów lekcji oraz tworzenie krótkiej i sensownej notatki dla uczniów. 

 dobór utworów muzycznych ilustrujących tematy lekcji oraz dostosowanych do możliwości percepcyjnych 

uczniów 

 prezentacja i omówienie podręczników 

 podsumowanie hospitacji i lekcji przeprowadzonych przez studentów w szkole muzycznej I st. 

 bibliografia dla nauczycieli oraz lektura pomocnicza dla uczniów 

Metody nauczania  

Zajęcia z elementami  wykładu oraz praktyczne ćwiczenia, podczas których studenci przygotowują konspekty 

lekcji audycji muzycznych. Integralną częścią przedmiotu są praktyki w liczbie 15 godz. – studenci pod opieką 

wykładowcy prowadzą zajęcia według wcześniej przygotowanych scenariuszy. 
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

 merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć audycji muzycznych w 

szkołach muzycznych I st. 

 poznanie podstawy programowej przedmiotu audycje muzyczne w szkołach muzycznych I st. 

 przedstawienie właściwego wyboru przykładów z literatury muzycznej, odzwierciedlającego treści 

nauczania. 

 metody i sposoby rozwijania percepcji muzycznej uczniów w różnych przedziałach wiekowych 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną 

- ocenianie ciągłe uwzględniające: znajomość zagadnień objętych programem nauczania, samodzielność 

i terminowość realizacji ćwiczeń, umiejętność konstruowania konspektów lekcji 

- ocena praktyk pedagogicznych 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

A.Kreiner-Bogdańska – W krainie muzyki 

D. Wójcik – Nauka o muzyce 

W. Rudziński – Muzyka naszego stulecia 

J. Mechanisz – Poczet kompozytorów polskich 

W. Sacher – Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci 

Wykaz literatury uzupełniającej 

B. Śmiechowski – Z muzyką przez wieki i kraje 

B. Muchenberg – Pogadanki o muzyce cz. I i II 

U. Bissinger-Ćwierz, Z. Hoffman – Aktywne działanie przez sztukę 

R. Sherman, Ph. Seldon – Muzyka klasyczna dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o… 

Przewodniki muzyczne: 

T. Chylińska,S. Haraschin, M. Jabloński – Przewodnik po muzyce koncertowej cz. I i II  

D. Gwizdalanka – Przewodnik po muzyce kameralnej 

J. Kański – Przewodnik operowy 

I. Turska – Przewodnik baletowy 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Teresa Arend 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.31A 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka kształcenia słuchu z rytmiką 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok III semestr 5 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 zaliczenie przedmiotu  zajęcia muzyczno-ruchowe  

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 budowa, cele i kryteria poprawności lekcji 

 metody i formy wprowadzania i realizacji zagadnień teoretycznych 

 zapoznanie z programem nauczania kształcenia słuchu / klasy I-VI / oraz rytmiki / klasy I –III / 

 korelacja przedmiotów teoretycznych / kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne / 

 omówienie podręczników oraz wybranych przewodników metodycznych 

 konstruowanie konspektów lekcji 

 praktyka pedagogiczna w szkole muzycznej I st. – podsumowanie hospitacji i lekcji  prowadzonych przez 

studentów 

 literatura pedagogiczna dla nauczycieli 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe z elementami wykładu, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem literatury muzycznej, 

 programów nauczania i podręczników szkolnych. Dyskusje na temat opracowanych zagadnień. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  
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 merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć w szkołach muzycznych I st. 

 zapoznanie studentów z podstawami programowymi oraz podręcznikami 

 poznanie metod i sposobów  realizacji zagadnień objętych programem 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną 

- ocenianie ciągłe obejmujące: znajomość zagadnień objętych programem nauczania, samodzielność i 

terminowość realizacji ćwiczeń, umiejętność konstruowania konspektów lekcji 

- ocena praktyk pedagogicznych 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – Nasza muzyka / kl. I-IV / 

M. Wacholc – Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I st. T-I, klasy I-III / 

podręcznik metodyczny dla nauczycieli 

M. Wacholc – Solfeż elementarny / kl. I – VI / 

M. Ćwiklińka,M. Rogozińska – Dyktanda elementarne /kl. I-V / 

Z. Burowska – Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole 

R. Ławrowska – Muzyka, ruch, taniec w edukacji 

Wykaz literatury uzupełniającej 

M. Wacholc – Czytanie nut głosem cz. I 

B. Dymara – Dziecko w świecie muzyki 

M. Przychodzińska – Słuchanie muzyki w klasach I – III 

G. Storms – Gry przy muzyce 

M. Wieman - Zabawy i tańce z piosenką 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Teresa Arend 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.31B 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka kształcenia słuchu z rytmiką 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

3  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 zaliczenie przedmiotu  zajęcia muzyczno-ruchowe 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 budowa, cele i kryteria poprawności lekcji 

 metody i formy wprowadzania i realizacji zagadnień teoretycznych 

 zapoznanie z programem nauczania kształcenia słuchu / klasy I-VI / oraz rytmiki / klasy I –III / 

 korelacja przedmiotów teoretycznych / kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne / 

 omówienie podręczników oraz wybranych przewodników metodycznych 

 konstruowanie konspektów lekcji 

 praktyka pedagogiczna w szkole muzycznej I st. – podsumowanie hospitacji i lekcji  prowadzonych przez 

studentów 

 literatura pedagogiczna dla nauczycieli 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe z elementami wykładu, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem literatury muzycznej, 

 programów nauczania i podręczników szkolnych. Dyskusje na temat opracowanych zagadnień. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  
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 merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć w szkołach muzycznych I st. 

 zapoznanie studentów z podstawami programowymi oraz podręcznikami 

 poznanie metod i sposobów  realizacji zagadnień objętych programem 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną 

- ocenianie ciągłe obejmujące: znajomość zagadnień objętych programem nauczania, samodzielność i 

terminowość realizacji ćwiczeń, umiejętność konstruowania konspektów lekcji 

- ocena praktyk pedagogicznych 

 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – Nasza muzyka / kl. I-IV / 

M. Wacholc – Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I st. T-I, klasy I-III / 

podręcznik metodyczny dla nauczycieli 

M. Wacholc – Solfeż elementarny / kl. I – VI / 

M. Ćwiklińka,M. Rogozińska – Dyktanda elementarne /kl. I-V / 

Z. Burowska – Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole 

R. Ławrowska – Muzyka, ruch, taniec w edukacji 

Wykaz literatury uzupełniającej 

M. Wacholc – Czytanie nut głosem cz. I 

B. Dymara – Dziecko w świecie muzyki 

M. Przychodzińska – Słuchanie muzyki w klasach I – III 

G. Storms – Gry przy muzyce 

M. Wieman - Zabawy i tańce z piosenką 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imię i nazwisko wykładowców 

ad. II st. Lidia Matynian 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.32A 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka prowadzenia zespołów 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

Przedmiot alternatywny  

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów z 

ćwiczeniami 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30  

 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II lub III – semestr 3 lub 5 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Opanowanie techniki dyrygenckiej na poziomie podstawowym, opanowanie techniki wokalnej,  wiedza               

z zakresu literatury muzycznej. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 problematyka muzykowania zespołowego. 

 sylwetka prowadzącego  -  dyrygenta.  

 przegląd różnych formacji zespołów.  

 dobór repertuaru. 

 emisja głosu w zespole wokalnym. 

 problematyka brzmienia i intonacji w zespołach instrumentalnych. 

 kształtowanie dźwięku odpowiedniego do wymagań partytury. 

 przygotowanie programów koncertowych. 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

 wykład 

 ćwiczenia z utworami  

 spotkania z osobami prowadzącymi różnorodne zespoły 



123 

 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 

umiejętności i wiedza) 

Celem prowadzenia przedmiotu jest praktyczne i metodyczne przygotowanie studentów do 

prowadzenia zespołów profesjonalnych oraz amatorskich / w tym szkolnych /. 

Nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia zespołu wokalnego, wokalno - instrumentalnego 

oraz instrumentalnego. 

Opanowanie różnych metod pracy, właściwych dla grup wiekowych oraz stopnia zaawansowania 

zespołu – ćwiczenia na bazie repertuarowej znanej studentom oraz na utworach 

reprezentatywnych dla poszczególnych technik kompozytorskich, stylów i gatunków muzycznych. 

Nabycie umiejętności pracy nad brzmieniem w zespole chóralnym, w tym pracy z głosami 

dziecięcymi z wykorzystaniem wiedzy z zakresu fizjologii głosu, akustyki i estetyki śpiewu – 

ćwiczenia. 

Poznanie sposobów i metod rozwiązywania problemów wokalnych w chórach i zespołach 

kameralnych. 

Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa przy tworzeniu i prowadzeniu 

zespołów instrumentalnych. – ćwiczenia. 

Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu historii i literatury muzyki, instrumentacji i harmonii  w 

celu dostosowania utworów dla potrzeb zespołów  - nowe aranżacje. 

Nabycie umiejętności w doborze repertuaru dla poszczególnych zespołów. 

Zadaniem przedmiotu jest kształcenie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dźwiękowej. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną (przeprowadzenie fragmentu próby, ocena dziennika praktyk) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Bok, Rozśpiewanie chóru 

A. Bryk Kapelmistrz i orkiestra Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1969 

T. Czudowski Organizacja i kształcenie zespołów śpiewaczych PWM 1950 

W. J. Finn The Art of the Choral Conductor vol. 1 Choral technique Birchard and &, Boston – 

Katowice 1961 

J. Gałęzka – Tritt Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi 

A. Szaliński Muzykowanie zespołowe Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

1970 
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A. Szaliński Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej  Centralny Ośrodek  metodyki 

Upowszechniania Kultury Warszawa 1974 

J.K.Lasocki Chór – poradnik dla dyrygentów  PWM 1968 

F. Weingartner O dyrygowaniu skrypt PWSM w Katowicach 1961 

S. Wiechowicz, Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imię i nazwisko wykładowców 

ad. II st. Lidia Matynian 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej 

Specjalność 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.32B 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka prowadzenia zespołów 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

Przedmiot alternatywny  

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów z 

ćwiczeniami 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30  

 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II – semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Opanowanie techniki dyrygenckiej na poziomie podstawowym, opanowanie techniki wokalnej,  wiedza               

z zakresu literatury muzycznej. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 problematyka muzykowania zespołowego 

 sylwetka prowadzącego  -  dyrygenta 

 przegląd różnych formacji zespołów  

 dobór repertuaru 

 emisja głosu w zespole wokalnym 

 problematyka brzmienia i intonacji w zespołach instrumentalnych 

 kształtowanie dźwięku odpowiedniego do wymagań partytury 

 przygotowanie programów koncertowych 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 
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 wykład 

 ćwiczenia z utworami  

 spotkania z osobami prowadzącymi różnorodne zespoły 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 

umiejętności i wiedza) 

Celem prowadzenia przedmiotu jest praktyczne i metodyczne przygotowanie studentów do prowadzenia 

zespołów profesjonalnych oraz amatorskich / w tym szkolnych /. 

Nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia zespołu wokalnego, wokalno - instrumentalnego oraz 

instrumentalnego. 

Opanowanie różnych metod pracy, właściwych dla grup wiekowych oraz stopnia zaawansowania zespołu 

– ćwiczenia na bazie repertuarowej znanej studentom oraz na utworach reprezentatywnych dla 

poszczególnych technik kompozytorskich, stylów i gatunków muzycznych. 

Nabycie umiejętności pracy nad brzmieniem w zespole chóralnym, w tym pracy z głosami dziecięcymi z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu fizjologii głosu, akustyki i estetyki śpiewu – ćwiczenia. 

Poznanie sposobów i metod rozwiązywania problemów wokalnych w chórach i zespołach kameralnych. 

Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa przy tworzeniu i prowadzeniu zespołów 

instrumentalnych. – ćwiczenia. 

Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu historii i literatury muzyki, instrumentacji i harmonii  w celu 

dostosowania utworów dla potrzeb zespołów  - nowe aranżacje. 

Nabycie umiejętności w doborze repertuaru dla poszczególnych zespołów. 

Zadaniem przedmiotu jest kształcenie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dźwiękowej. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną (przeprowadzenie fragmentu próby, ocena dziennika praktyk) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Bok, Rozśpiewanie chóru 

A. Bryk Kapelmistrz i orkiestra Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1969 

T. Czudowski Organizacja i kształcenie zespołów śpiewaczych PWM 1950 

W. J. Finn The Art of the Choral Conductor vol. 1 Choral technique Birchard and &, Boston – 

Katowice 1961 

J. Gałęzka – Tritt Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi 

A. Szaliński Muzykowanie zespołowe Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
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1970 

A. Szaliński Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej  Centralny Ośrodek  metodyki 

Upowszechniania Kultury Warszawa 1974 

J.K.Lasocki Chór – poradnik dla dyrygentów  PWM 1968 

F. Weingartner O dyrygowaniu skrypt PWSM w Katowicach 1961 

S. Wiechowicz, Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

kw. I st. Włodzimierz Siedlik 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.33A 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka śpiewu zbiorowego 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów połączonych z 

ćwiczeniami 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II – semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 podstawowe wiadomości z zakresu ogólnej charakterystyki ludzkiego głosu  

 ukończony kurs emisji głosu; opanowanie elementów techniki wokalnej: świadome używanie rezonansu, 

kształtowanie barwy i dynamiki. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 budowa i funkcje układu oddechowego człowieka 

 budowa i funkcje aparatu głosowego ze szczególnych uwzględnieniem fizjologii krtani 

 rezonatory i ich funkcje oraz wpływ na jakość fonacyjną głosu ludzkiego 

 budowa i możliwości aparatu artykulacyjnego 

 konstruowanie i praktyczna realizacja ćwiczeń emisyjnych uwzględniających synchronizację czynności 

emisyjnych oraz pracę nad elementami muzycznymi 

 analiza utworów chóralnych pod kątem umiejętności wykorzystania materiału muzycznego do 

konstruowania ćwiczeń rozśpiewujących zespół chóralny 

 praktyczna realizacja z zespołem chóralnym ćwiczeń ułożonych samodzielnie w oparciu o analizowaną 

literaturę chóralną i zawierających różne elementy muzyczne 

 praktyczna realizacja z zespołem chóralnym rozśpiewania chóralnego z uwzględnieniem następujących 
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metod pracy: 

 umiejętność nawiązania kontaktu z zespołem 

 trafność doboru ćwiczeń emisyjnych 

 wrażliwość na intonację, barwę, artykulację 

 atrakcyjność zajęć, refleks sytuacyjny 

 umiejętność posługiwania się kamertonem 

Metody nauczania  

 Zajęcia grupowe w formie wykładów połączonych z praktykami w różnych zespołach chóralnych 

(profesjonalnych i amatorskich) działających w Krakowie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 poznanie fizjologii głosu 

 opanowanie poprawnych sposobów fonacji w odniesieniu do śpiewu zespołowego 

 poznanie i opanowanie metod pracy nad kształceniem głosu w kontekście śpiewu zespołowego 

 opanowanie umiejętności kształtowania emisji głosu w różnych rodzajach i typach zespołów śpiewaczych 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr I – zaliczenie 

Semestr II – zaliczenie z oceną 

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest wykazanie się wiedzą teoretyczną, umiejętnościami praktycznymi z 

zakresu tematyki zajęć  oraz przygotowanie zestawu ćwiczeń emisyjnych z opisem uwzględniającym 

synchronizację czynności emisyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

kw. I st. Włodzimierz Siedlik 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.33B 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka śpiewu zbiorowego 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów połączonych z 

ćwiczeniami 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II – semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 podstawowe wiadomości z zakresu ogólnej charakterystyki ludzkiego głosu  

 ukończony kurs emisji głosu; opanowanie elementów techniki wokalnej: świadome używanie rezonansu, 

kształtowanie barwy i dynamiki. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 budowa i funkcje układu oddechowego człowieka 

 budowa i funkcje aparatu głosowego ze szczególnych uwzględnieniem fizjologii krtani 

 rezonatory i ich funkcje oraz wpływ na jakość fonacyjną głosu ludzkiego 

 budowa i możliwości aparatu artykulacyjnego 

 konstruowanie i praktyczna realizacja ćwiczeń emisyjnych uwzględniających synchronizację czynności 

emisyjnych oraz pracę nad elementami muzycznymi 

 analiza utworów chóralnych pod kątem umiejętności wykorzystania materiału muzycznego do 

konstruowania ćwiczeń rozśpiewujących zespół chóralny 

 praktyczna realizacja z zespołem chóralnym ćwiczeń ułożonych samodzielnie w oparciu o analizowaną 
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literaturę chóralną i zawierających różne elementy muzyczne 

 praktyczna realizacja z zespołem chóralnym rozśpiewania chóralnego z uwzględnieniem następujących 

metod pracy: 

 umiejętność nawiązania kontaktu z zespołem 

 trafność doboru ćwiczeń emisyjnych 

 wrażliwość na intonację, barwę, artykulację 

 atrakcyjność zajęć, refleks sytuacyjny 

 umiejętność posługiwania się kamertonem 

Metody nauczania  

 Zajęcia grupowe w formie wykładów połączonych z praktykami w różnych zespołach chóralnych 

(profesjonalnych i amatorskich) działających w Krakowie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 poznanie fizjologii głosu 

 opanowanie poprawnych sposobów fonacji w odniesieniu do śpiewu zespołowego 

 poznanie i opanowanie metod pracy nad kształceniem głosu w kontekście śpiewu zespołowego 

 opanowanie umiejętności kształtowania emisji głosu w różnych rodzajach i typach zespołów śpiewaczych 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie 

Semestr 2 – zaliczenie z oceną 

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest wykazanie się wiedzą teoretyczną, umiejętnościami praktycznymi z 

zakresu tematyki zajęć  oraz przygotowanie zestawu ćwiczeń emisyjnych z opisem uwzględniającym 

synchronizację czynności emisyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Zakład Muzyki Kościelnej 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ks. dr Grzegorz Godawa 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.34 

Nazwa przedmiotu 

Pedagogika rodziny 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III – semestr 3 lub 5 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

Rok I lub II – semestr 1 lub 3   

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość pedagogiki ogólnej i elementów psychologii  

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Przedmiotem zajęć są podstawowe zagadnienia familiologiczne, rozpatrywane w kontekście wychowania.  

W ramach wykładu omawiane są następujące tematy:  

 definicje i typologie rodzin 

 rodzina w świetle badan społecznych 

 rodzina rozumiana jako środowisko wychowawcze 

 rola więzi społecznych w wychowaniu rodzinnym 

 wychowanie religijne w rodzinie 

 przyczyny i przejawy dekonstrukcji współczesnej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska 

przemocy w rodzinie  

 wychowanie w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej  

 wzorzec kultury pedagogicznej rodziców  
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 zasady działań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie  

Metody nauczania  

 zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych z konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z różnymi koncepcjami rodziny 

 przyswojenie pojęć związanych z rodziną  

 zrozumienie zasad funkcjonowania rodziny jako środowiska wychowawczego  

 nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania patologii dotykających rodzinne środowisko 

wychowawcze 

 zorientowanie w profilaktyce i działaniach interwencyjnych dotyczących rodziny 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną (praca pisemna, kolokwium) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Geissler K., Terapia systemowa jako dialog, Kraków 1999 

Homplewicz J., Pedagogika rodziny, Rzeszów 2000 

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary, panorama, problemy, Toruń 2007 

Mastalski J., Chrześcijanin wobec agresji w szkole, Kraków 2006 

Satir V., Terapia rodzin, Gdańsk 2002 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Jarosław Urbański, mgr Marek Pawełek 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Kod przedmiotu 

06.1.2.35 

Nazwa przedmiotu 

Technologia informacyjna 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

Przedmiot dowolny ograniczonego wyboru  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II lub III – semestr 4 lub 6 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Podstawy technik informatycznych. Posługiwanie się sprzętem komputerowym i korzystanie z usług systemu 

operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. 

Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Program 

oparty o wybrane zagadnienia Moduł 1 i 2  Syllabus wersja 4.0 ECDL. 

 

Przetwarzanie tekstów - Edytor tekstu - MS Word .Podstawy pracy z edytorem MS Word. Interfejs użytkownika. 

Tworzenie nowego dokumentu. Praca z tekstem grafiką i tabelami: formatowanie tekstu, tworzenie i edycja tabel, 

umieszczanie i edycja grafiki w dokumencie. Drukowanie i zapisywanie. Przystosowanie edytora do własnych 

potrzeb użytkownika. Import materiału nutowego do formatu MS doc. Wybrane funkcje zaawansowane. Program 

oparty o wybrane zagadnienia Moduł 3  Syllabus wersja 4.0 ECDL. 

 

Tworzenie i publikowanie stron internetowych - MS Front Page – program do tworzenia serwisów  WWW. 

Zasady funkcjonowania technologii WWW. Podstawy języka HTML. Projekt i realizacja serwisu WWW – witryna 

o charakterze promocji własnej działalności artystycznej. Prezentacja projektu w Internecie. Program oparty o 

wybrane zagadnienia ECDL WebStarter v. 1.0 
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Program do edycji nut  -  Finale 200x. Możliwości 

i zastosowanie programu. Interfejs użytkownika. Tworzenie nowego dokumentu - funkcja kreatora. 

Wprowadzanie materiału nutowego - sposoby i podstawowe narzędzia. Odtwarzanie materiału nutowego. Zapis, 

publikacja i drukowanie. Funkcje zaawansowane. 

Metody nauczania  

Kurs prowadzony jest na podstawie wybranych zagadnień  Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence ) Syllabus wersja 4.0, ECDL WebStarter v. 1.0 oraz 

podstaw edycji materiału nutowego z wykorzystaniem programu Finale 2010. Zajęcia prowadzone są w formie 

ćwiczeń w pracowni komputerowej. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Przedmiot ma charakter uzupełniający ogólne wykształcenie muzyczne w zakresie zastosowania technologii 

informatycznych w codziennej pracy artysty muzyka. Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów Akademii 

Muzycznej podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.  

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie z oceną.  

Kryteria oceny: 

W ramach prowadzonych zajęć wymagana jest obecność na minimum 50% ćwiczeniach lub w przypadku 

nieobecności przedstawienie stosownych zwolnień ( urlop dziekański, zaświadczenie lekarskie etc.). Ocena 

końcowa jest średnią arytmetyczną wyników poszczególnych testów zaliczeniowych. Brak testu oznacza ocenę 

2.0 

Dla osób posiadających minimum 50% obecności istnieje możliwość powtórzenia testów zaliczeniowych na 

kolokwium. Nie później jednak niż do końca trwania sesji poprawkowej. 

 

LITERATURA PRZDMIOTU 

- Materiały dydaktyczne i informacje o przedmiocie dostępne na stronie prowadzącego – www.am.urbanski.art.pl 

- Syllabus ECDL wersja 5.0 

- Syllabus ECDL WebStarter v. 1.0 

- „Finale Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów”; Autor: Piotr Kołodziej; Wyd. Helion; Gliwice 2003 

- „Finale 2005. Edytor nutowy. Praktyczne projekty”; Autor: Piotr Kołodziej; Wyd. Helion; Gliwice 2005 

 

http://www.am.urbanski.art.pl/
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Magdalena Jezioro 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.36A 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs I (francuski dla początkujących) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Gramatyka 

Zaimki osobowe, odmiana czasowników: avoir (mieć) / être (być), odmiana czasowników grupy pierwszej – ER –, 

czas teraźniejszy, rodzajniki nieokreślone i określone, zaimki osobowe mocne, czas teraźniejszy wybranych 

czasowników nieregularnej grupy trzeciej, łączenia międzywyrazowe, podstawowe  pytania: imię, nazwisko, 

zawód, adres, narodowość... zaprzeczenie, inwersja, liczebniki główne, porządkowe, rodzajniki ściągnięte – à + 

x, de + x, liczba mnoga rzeczowników, przymiotników oraz tworzenie rodzaju żeńskiego, miejsce przymiotnika w 

zdaniu, zaimki dzierżawcze, II grupa czasowników-odmiana. 
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Kontynuacja odmian wybranych czasowników gr. III, rodzajniki cząstkowe, negacja w tym również  rodzajników 

cząstkowych, czas przeszły złożony: passé composé z czasownikiem posiłkowym mieć lub być, dopełnienia 

czasu. Czas przyszły bliski: futur proche, czas przeszły bliski: passé récent, najwyższy stopień przymiotnika, 

przysłówki, zaimek pytający: który, która, dopełnienia czasu – kontynuacja, zaimek –en- , czasowniki zwrotne - 

czas teraźniejszy, tryb rozkazujący, tryb rozkazujący  czasowników gr. I, II, III, czas przeszły dokonany-ogólnie. 

Kontynuacja nauki odmiany czasowników 3. grup koniugacyjnych 

 

Leksyka 

Zagadnienia:  

przedstawianie (się),zamawianie- sklep, kawiarnia, hotel, orientacja w terenie, rozrywka-kino. 

Prezentacja własna, prezentacja kogoś, rodziny, przyjaciela...., liczenie,  złożenie zamówienia w kawiarni, 

zapytanie o cenę, zakupy w kiosku: gazety, pocztówki, znaczki, słownictwo hotelu: charakterystyka pokoju, jego 

rezerwacja telefoniczna, na miejscu, oferta cenowa,  ułożenie ogłoszenia o kupnie, sprzedaż lub wynajmie 

mieszkania, domu – opis mieszkania, pytanie o drogę, wskazanie drogi, czytanie planu, mapy, zwroty propozycji, 

akceptacji, odmowy, grzecznościowe, zapytanie o godzinę, podanie godziny  

Zagadnienia: w restauracji, ogłoszenia, zwiedzanie, wynajęcie samochodu, wakacje i pogoda,  

Zamawianie-kontynuacja: w restauracji, zamawianie napojów i dań, wybór potraw menu, opowiedzenie 

wydarzenia – zgubienie, znalezienie lub pozostawienie jakiegoś przedmiotu, opowiedzenie  o swojej podróży 

do..., o zwiedzaniu ... opis miejsca. Porównanie dwóch rzeczy (samochody), ich opis, zalety, zwroty używane w 

rozmowie telefonicznej, wskazówki meteorologiczne,  

Metody nauczania  

Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty grupowe 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Gramatyka 

Przyswojenie reguł gramatycznych,  poprawne posługiwanie się  nabytym materiałem gramatycznym - 

praktyczne i umiejętne  zastosowanie jego zasad.  

Dodatkowo: systematyczne przyswajanie regularnych i nieregularnych odmian czasowników francuskich w 

czasie teraźniejszym, przyszłym, przeszłym.  

 

Leksyka 

Zrozumienie czyjegoś opisu, umiejętność przedstawienia się i przedstawienia kogoś, zrozumienie 

zamówienia, swobodne zamówienie napojów: kawa, herbata, wino, piwo, sok...,  umiejętność zapytania o 

cenę, policzenia zamówienia, zrobienia drobnych zakupów w kiosku,  zrozumienie opisu mieszkania oraz 

nauka  nazewnictwa opisu lokalu, umiejętność zredagowania ogłoszenia kupna, sprzedaży, najmu lokalu, 

poradzenie sobie z odnalezieniem lub wskazaniem komuś drogi, zrozumienie propozycji, akceptacji, 

odmowy – ćwiczenia na bazie krótkich tekstów  dotyczących zaproszenia kogoś na..., umiejętność zapytania 

o  godzinę i  podania godziny. 
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 Umiejętność zamawiania potraw w restauracji, nazwania potraw, listownego  zaproszenia kogoś na kolację, 

swobodna relacja wydarzenia: zgubienie, znalezienie przedmiotu, zrozumienie wskazówek / porad: co zrobić 

w razie, gdy...?, odebranie klarownej informacji na temat warunków podróży. 

Umiejętność opisu samochodu, jego wad, zalet, wynajęcie, sprzedaż auta, zrozumienie prognozy pogody, 

swobodny opis pogody w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym z użyciem odpowiednich zwrotów 

leksykalnych i dopełnień czasu, opowiedzenie o wizycie turystycznej: pisemnie i ustnie. 

Możliwe języki nauczania 

polski, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną 

 test pisemny i wypowiedź ustna 

Na 100% oceny końcowej składa się: 

 Obecność, Aktywność-10% 

 Przygotowanie studenta do ciągłego oceniania pisemnego i ustnego-20% 

 Przygotowanie i ciekawe przedstawienie tematycznego dossier-10% 

 Zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego i ustnego-60% 

Dodatkowo: udział w imprezach związanych z nauką przedmiotu – jeśli istnieje taka możliwość: np. Festiwal 

Piosenki Francuskiej. 

 

Semestr 2 kursu – egzamin 

Egzamin pisemny : test sprawdzający przerobiony  materiał gramatyczny i leksykalny 

Egzamin ustny: wybór zagadnień z zakresu przerabianych na zajęciach tematów cywilizacyjno-kulturalnych.  

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: 

Podręcznik bazowy: CHAMPION I CLE international 

 
Wykaz literatury uzupełniającej: 

Dodatkowo wybiórczo w ramach programu autorskiego wykorzystywane w zajęciach artykuły . 

gramatyka: 

 Anne Monnerie: Le français au présent / Didier / Hatier 

Grammaire pratique du français en 80 fiches / Hatier 

Exercices de grammaire en contexte – niveau débutant / Hachette 

Révisions – Testes – niveau débutant / Hachette 

Grammaire expliquée du français – niveau débutant/ CLE international 
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Grammaire en dialogue-niveau débutant /CLE international 

Bescherelle – Odmiana czasowników francuskich – Hachette 

 

Leksyka: 

La France au quotidien / PUG 

En Provence / CIDEB 

En Bretagne / CIDEB 

La France aux Cents Visages – Anne Monnerie / Hatier / Didier- 

Le Vocabulaire français / NATHAN 

Vocabulaire expliqué du français-niveau débutant /CLE international 

La Musique / NATHAN 

A l’heure actuelle – Lucia Bonato / CIDEB 

 

Słowniki 

Dictionnaire suisse romand – A. Thibault, P. Knecht / ZOE 

Angielski i francuski słownik obrazkowy – J.-C. Corbeil, A. Archambault / Alfa 

Dictionnaire des synonymes / Le Robert 

Popularny słownik polsko-francuski / Wiedza Powszechna 

Wielki słownik francusko-polski / Wiedza Powszechna 

Artykuły prasowe 

piosenka 

wiersz 

proza 

artykuł 

film 

odsłuchiwanie tekstów 

materiały autentyczne/ ogłoszenia, ulotki, gazetki reklamowe... 

   dossiers tematyczne: np. Swięta – zwyczaje, kuchnia, kolędy... 

 

Powyższe  materiały wykorzystywane są wybiórczo w ramach programu autorskiego, w miarę potrzeb ucznia  i  

możliwości czasowych zajęć. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Magdalena Jezioro 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.36B 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs I (francuski A1/A2) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Ukończony kurs języka na poziomie A1 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Gramatyka 

II grupa czasowników- powtórka w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym 

Dopełnienie bliższe, wybrane przyimki (à, de, sur)oraz ich połączenia z kierunkiem i nazwami krajów, miast, 

wysp..., czasowniki gr. III – kontynuacja i powtórka w czasie teraźniejszym, przyszłym, przeszłym, zaimki 

wskazujące, porównanie – stopniowanie przymiotników- stopień niższy i wyższy,  zaimki względne: qui, que, 

podkreślenie: c’est moi qui, c’est lui que, zaprzeczenia: déjà..., ne...jamais, ne...pas encore, ne...plus. 

Kontynuacja odmian  czasowników gr. III, rodzajniki cząstkowe, negacja w tym również  rodzajników 
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cząstkowych, czas przeszły złożony: passé composé z czasownikiem posiłkowym mieć lub być, dopełnienia 

czasu.Kontynuacja nauki odmiany czasowników 3. grup koniugacyjnych. 

Czas przyszły bliski: futur proche,simple,  czas przeszły bliski: passé récent, czas przeszły dokonany: passé 

composé pozostałych czasowników, czas przeszły niedokonany: imparfait, 

Zdania dopełnieniowe typu: myślę, że, sądzę , że.... tryb przypuszczający czasowników vouloir, devoir: 

conditionnel présent, dopełnienie dalsze, mowa zależna- okoliczniki czasu, strona bierna- 

wprowadzenie.Opowiedzenie wydarzeń w czasie przeszłym i przyszłym. 

 

Leksyka 

Zagadnienia: rozrywka-koncert, podróż, zakupy. 

Czas wolny- koncerty muzyki poważnej, nowoczesnej, znani wykonawcy i grupy muzyczne polskie lub inne. 

 Podróżowanie, zakup biletu kolejowego, wybranie, opisanie ubrania (fason, kolor, rozmiar...),  

Zagadnienia: gimnastyka,  sport, u lekarza, choroby. 

Nazwy czynności sportowych, sportów... 

charakterystyka części ciała, zwrot: boli mnie...,  

nazwy najważniejszych chorób, czynności związanych z chorobą i leczeniem. 

 

Wyrażenie opinii, prezentacja swojej rodziny, relacjonowanie poglądów  innej osoby, opis fizyczny osoby, 

wyrażenia zaskoczenia, ulgi, wątpliwości, pewności, konieczności, zwroty płynności tekstowej: d’abord, puis, 

ensuite, enfin ..., wyrażenia gustu: aimer / ne pas aimer. 

Metody nauczania  

Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty grupowe 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Gramatyka 

 Przyswojenie reguł gramatycznych,  poprawne posługiwanie się  nabytym materiałem gramatycznym 

- praktyczne i umiejętne  zastosowanie jego zasad.  

 Dodatkowo: systematyczne przyswajanie i powtarzanie regularnych i nieregularnych odmian 

czasowników francuskich trzech grup w czasie teraźniejszym, przyszłym, przeszłym.  

 

Leksyka 

 Umiejętność zakupu biletu, zrozumienia reklamy podróży, zapytania o szczegółowe informacje 

dotyczące wyjazdu w biurze podróży, zrozumienie wiadomości przekazywanych przez przewodnika 

turystycznego, opowiedzenie o podróży,     poradzenie sobie z zakupem ubrania: rozmiarem, fasonem, 

kolorem, nazwą, zrozumienie napisów w sklepie z odzieżą  informujących klientów o cenie, obniżce... 

 Nazywanie części ciała oraz najważniejszych sportów, zwroty: uprawiam..., boli  mnie... 

 Umiejętność prezentacji swojej rodziny, umiejętność opisu fizycznego osób, swobodne posługiwanie się 

zwrotami zaskoczeni, ulgi, zdziwienia, konieczności itp. 
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Możliwe języki nauczania 

polski, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną 

test pisemny i wypowiedź ustna 

Na 100% oceny końcowej składa się: 

Obecność, Aktywność-10% 

Przygotowanie studenta do ciągłego oceniania pisemnego i ustnego-20% 

Przygotowanie i ciekawe przedstawienie tematycznego dossier-10% 

Zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego i ustnego-60% 

Dodatkowo: udział w imprezach związanych z nauką przedmiotu – jeśli istnieje taka możliwość: np. Festiwal 

Piosenki Francuskiej. 

 

Semestr 2 kursu – egzamin 

Egzamin pisemny : test sprawdzający przerobiony  materiał gramatyczny i leksykalny 

Egzamin ustny: wybór zagadnień z zakresu przerabianych na zajęciach tematów cywilizacyjno-kulturalnych.  

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: 

Podręcznik bazowy: CHAMPION I CLE international 

Podręcznik: CHAMPOIN II CLE international – wprowadzenie/wykorzystanie początkowych rozdziałów 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

Dodatkowo wybiórczo w ramach programu autorskiego wykorzystywane w zajęciach artykuły . 

gramatyka: 

 Anne Monnerie: Le français au présent / Didier / Hatier 

Grammaire pratique du français en 80 fiches / Hatier 

Exercices de grammaire en contexte – niveau débutant / Hachette 

Révisions – Testes – niveau débutant / Hachette 

Grammaire expliquée du français – niveau débutant/ CLE international 

Grammaire en dialogue-niveau débutant /CLE international 

Bescherelle – Odmiana czasowników francuskich – Hachette 

 

Leksyka: 

La France au quotidien / PUG 
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En Provence / CIDEB 

En Bretagne / CIDEB 

La France aux Cents Visages – Anne Monnerie / Hatier / Didier- 

Le Vocabulaire français / NATHAN 

Vocabulaire expliqué du français-niveau débutant /CLE international 

La Musique / NATHAN 

A l’heure actuelle – Lucia Bonato / CIDEB 

 

Słowniki 

Dictionnaire suisse romand – A. Thibault, P. Knecht / ZOE 

Angielski i francuski słownik obrazkowy – J.-C. Corbeil, A. Archambault / Alfa 

Dictionnaire des synonymes / Le Robert 

Popularny słownik polsko-francuski / Wiedza Powszechna 

Wielki słownik francusko-polski / Wiedza Powszechna 

Inne: 

Artykuły prasowe 

piosenka 

wiersz 

proza 

artykuł 

film 

odsłuchiwanie tekstów 

materiały autentyczne/ ogłoszenia, ulotki, gazetki reklamowe... 

dossiers tematyczne: np. Swięta – zwyczaje, kuchnia, kolędy... 

 

Powyższe  materiały wykorzystywane są wybiórczo w ramach programu autorskiego, w miarę potrzeb ucznia  i  

możliwości czasowych zajęć. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Ewelina Alwasiak  

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.36C 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs I (rosyjski) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Dla poziomu A1 w pierwszym semestrze - żadnych. Dla kolejnych poziomów - opanowanie materiału semestrów 

poprzednich, zarówno kwestii fonetycznych, jak i słownikowo-gramatycznych. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Każda lekcja rozpoczyna się od wysłuchania utworu muzycznego z tekstem, który następnie jest na zajęciach 

analizowany. Materiał dobierany jest stosownie do zaawansowania studentów. Repertuar: B. Okudżawa, pieśni 

Chóru Aleksandrowa, W. Wysocki, V. Petraniuk. Zagadnienia słownikowo-gramatyczne stanowią 1/3 długości 

zajęć, Pozostałą cześć stanowi prezentacja wcześniej nagranych programów kulturalno-beletrystycznych z 

kanału RTR Planeta bądź jest to pełnometrażowy film w wersji oryginalnej, bądź dubbingowany na j. rosyjski   

Metody nauczania  
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Stosowana metoda: kognitywno-behawioralna, absolutna rezygnacja z podręcznika. Pedagog sam opracowuje 

materiały dydaktyczne w postaci konspektów drukowanych i elektronicznych, które następnie wraz nagraniem ich 

wersji fonicznej przekazywane są studentom. Każda lekcja rozpoczyna się od wysłuchania utworu muzycznego z 

tekstem, który następnie jest na zajęciach analizowany. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Najważniejszym aspektem zajęć jest kształcenie rozumienia ze słuchu. Dlatego też nauczyciel kładzie nacisk na 

słuchanie oraz naukę najważniejszych pieśni masowych i artystycznych z historii kultury rosyjskiej, a także na 

prezentacje najbardziej interesujących programów kulturalnych rosyjskiej telewizji i kina. 

Możliwe języki nauczania 

rosyjski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczeni z oceną (ocenianie ciągle, kolokwium) 

Semestr 2 kursu –egzamin w formie ustnej i pisemnej 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej:  

Literatura obowiązkowa:  konspekty z zajęć opracowane każdorazowo przez nauczyciela w postaci drukowanej i 

elektronicznej, płyty CD z wersją fonetyczną konspektów, płyty DVD z programami telewizyjnymi RTR Planetai i 

pełnometrażowymi filmami w wersji oryginalnej (np. 1612, Spaleni Słońcem, Wyspa) 

Wykaz literatury uzupełniającej:  

CD-ROM-y do samodzielnej nauki j. rosyjskiego dla początkujących i zaawansowanych, arcydzieła kina 

rosyjskiego w formie płyt DVD 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Anna Grogulska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.36D 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs I (włoski A1) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zagadnienie gramatyczne: tworzenie liczby mnogiej, przyimki rodzajniki, czas teraźniejszy, formy nieregularne, 

czasowniki modalne, czasowniki zwrotne, zaimki. Zagadnienia leksykalne:liczebniki, przedstawianie się rodzina, 

dom, praca, zawody, życie codzienne- opis dnia, włoska kuchnia, restauracja, szkoła, kolory , ubrania. Elementy 

kultury, historii geografii, tradycji i prospektów życia społecznego Włoch 

Metody nauczania  

 ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty grupowe  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Opanowanie poprawnej umiejętności posługiwania się językiem włoskim ma poziomie  praktycznym ( 
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komunikacja z rozmówcą) jak i opanowanie materiału gramatycznego, leksykalnego oraz nabycie wiedzy na 

temat kultury, historii i zagadnień socjologicznych dotyczących Włoch. 

Możliwe języki nauczania 

polski, włoski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną  

Semestr 2 kursu – egzamin  

ocenianie ciągłe: wypracowania, testy, odpowiedź ustna,  

zaliczenie z oceną w formie testu,  

egzamin końcowy ustny i pisemny.  

Na końcową ocenę wpływ mają procentowo następujące kryteria : 

70%, - test końcowy 

10%- ocena z testów cząstkowych,  

10%- ocena z odpowiedzi ustnych i aktywność na zajęciach,  

7% - ocena  z wypracowań domowych,  

3%- frekwencja. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: ”Rete!1 ” Marco Mezzadri  

Wykaz literatury uzupełniającej: ‘’Uno”  Gruppo Meta, „Bravissimo” K.Katerinov , „ Progetto Italiano”S. Magnelli , 

T. Marin , „Bar Italia” A. Ignome oraz prasa włoska, filmy i piosenki włoskie. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Anna Grogulska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.36E 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs I (włoski A2) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Umiejętności językowe na poziomie A1 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zagadnienia gramatyczne: Czas przeszły : passato prossimo, Imiesłowy nieregularne, zaimki osobowe Cd,  

przymiotniki- stopniowanie, konstrukcja stare+ gerundio, forma bezosobowa, czas przyszły. 

Zagadnienia leksykalne: Zakupy, przepisy z kuchni włoskiej, nazwy potraw, opis spędzania wolnego czasu, 

pocztówka z wakacji, biografie sławnych osób, opis dzieciństwa, opisywanie pogody, prognoza pogody, plany na 

przyszłość, pytanie o drogę, wskazywanie drogi.  

Elementy kultury, historii geografii, tradycji i prospektów życia społecznego Włoch. 

Metody nauczania  

 ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty grupowe  
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

Opanowanie poprawnej umiejętności posługiwania się językiem włoskim ma poziomie  praktycznym ( 

komunikacja z rozmówcą) jak i opanowanie materiału gramatycznego, leksykalnego oraz nabycie wiedzy na 

temat kultury, historii i zagadnień socjologicznych dotyczących Włoch. 

Możliwe języki nauczania 

polski, włoski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną  

Semestr 2 kursu – egzamin  

ocenianie ciągłe: wypracowania, testy, odpowiedź ustna,  

zaliczenie z oceną w formie testu,  

egzamin końcowy ustny i pisemny.  

Na końcową ocenę wpływ mają procentowo następujące kryteria : 

70%, - test końcowy 

10%- ocena z testów cząstkowych,  

10%- ocena z odpowiedzi ustnych i aktywność na zajęciach,  

7% - ocena  z wypracowań domowych,  

3%- frekwencja. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: ”Rete!1 ” Marco Mezzadri  

Wykaz literatury uzupełniającej: ‘’Uno”  Gruppo Meta, „Bravissimo” K.Katerinov , „ Progetto Italiano”S. Magnelli , 

T. Marin , „Bar Italia” A. Ignome oraz prasa włoska, filmy i piosenki włoskie. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Barbara Kwaśniak-Kwerka, dr Elżbieta Sierosławska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.36F/37E 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs I i II (niemiecki A1, A2, B1, B2) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Ukończony poprzedni poziom nauki języka 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zagadnienia gramatyczne:  

Zasady fonetyki i intonacji; odmiana czasownika regularnego i nieregularnego w czasie teraźniejszym, rodzajniki, 

czasowniki modalne, rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, tryb rozkazujący, przeczenia, rodzajniki, deklinacja 

rzeczownika, zaimki dzierżawcze, osobowe, liczebniki, rodzaje pytań, przyimki, zdania współrzędnie złożone, 

spójniki, odmiana czasownika zwrotnego, czasy przeszłe, czas przyszły, deklinacja rzeczownika, zdania 

współrzędnie złożone, rekcja czasowników, stopniowanie przymiotnika, zdania dopełnieniowe, przyczynowe, 

czasowe, przyzwalające, warunkowe, strona bierna, tryb przypuszczający, bezokolicznik z "zu" i bez "zu", zdania 

podrzędnie złożone, konstrukcje bezokolicznikowe( um ... zu, statt … zu, ohne … zu), Imiesłowy i ich użycie w 
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formie przydawki, przydawka rozszerzona, zaimki względne, czytanie w gotyku tekstów niemieckojęzycznych.   

Tematyka:  

pozdrowienia i zwroty grzecznościowe, zawieranie znajomości, informacje dotyczące siebie i rodziny, zawody i 

narodowości, podział czasu, czas zegarowy, dni tygodnia miesiące, kolory, zainteresowania, wypełnienie 

formularza, sporządzenie krótkiej notatki, w sklepie, w restauracji, w kawiarni, opis przebiegu dnia, plany na 

przyszłość, opis pokoju, mieszkania, rozmowa telefoniczna, umówienie się, zmiana terminu, uczelnia, 

przedmioty, opis wakacji, zakwaterowanie, środki lokomocji, pogoda, pytanie o drogę, lokalizacja obiektów, 

zakupy, życiorys tabelaryczny i opisowy, moje miasto, życie na wsi i w mieście, życie w akademiku, zdrowie 

(wizyta u lekarza, zdrowy tryb życia, lekarstwa), bank, pieniądze, oszczędzanie, opis i charakterystyka osób, 

przyjaźń, miłość, Państwa i miasta w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, zwyczaje, narodowe święta w Polsce 

i w Niemczech, podróże (paszport, bagaż, hotel, sytuacje awaryjne), zdarzenia, przeżycia, koncert i konkursy 

muzyczne, wypełnianie formularzy, praca (poszukiwanie pracy), podanie, życiorys, konflikty, rozwiązywanie 

problemów, aktualności w Polsce i na świecie (relacje), tematyka muzyczna.  

Metody nauczania  

Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 rozwijanie wszystkich sprawności językowych na danym poziomie językowym 

Możliwe języki nauczania 

polski,  niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie z oceną - ocenianie ciągłe, prace pisemne, ćwiczenia praktyczne, ( tworzenie dialogów, 

krótkie wypowiedzi) pisemne testy cząstkowe,  test zaliczeniowy obejmujący wiedzę z całego semestru . 

Semestr 2 – egzamin (test obejmujący wiedze z całego semestru, wypowiedź ustna) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: podręcznik „Lernziel Deutsch” cz 1 oraz „Delfin”  wyd. Hueber 

Wykaz literatury uzupełniającej:  

materiały własne lektora  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr E. Rudzińska, mgr R. Skwierawski 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.36G 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs I (angielski A2) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Student przed rozpoczęciem kursu na poziomie A2 powinien znać język na poziomie elementarnym, czyli znać 

słownictwo z zakresu otaczającego nas świata - nazwy przedmiotów, określenia osób; znać czasowniki 

określające codzienne czynności; umieć się przedstawić, odpowiedzieć na pytania dotyczące spędzania dnia 

pracy, dnia wolnego, danych osobowych. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Program autorski realizowany w oparciu o podręcznik English File  pre – intermediate 

Słownictwo:  świat wokół nas, wakacje, muzyka, święta, podróże lotnicze, plany na przyszłość,  ubiór, rodzina, 

turystyka,  wolny czas, sport, świat przyrody, podejmowanie decyzji, filmy, wynalazki, zdrowie, krótkie 

opowiadania. 

Gramatyka: zdania warunkowe, czasowniki modalne – wyrażanie prawdopodobieństwa, przyszłości i powinności, 
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Present Perfect, strona bierna, mowa zależna - wprowadzenie 

czas teraźniejszy, czas przeszły, zadawanie pytań, czasowniki modalne, wyrażanie przyszłości, stopniowanie 

przymiotników, bezokoliczniki. 

Pisanie krótkich notatek i wypracowań 

Ćwiczenie wymowy, znaki wymowy wg standardów  IPA. 

Układanie dialogów, odpowiedzi na pytania. 

Metody nauczania  

Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Umiejętność porozumienia się  w rutynowych codziennych sytuacjach, umiejętność opisania swojego otoczenia, 

miejsca nauki, pracy. Rozumienie najczęściej spotykanych informacji na tablicach, rozkładach jazdy, sklepach, 

itd. Umiejętność zapytania się  o drogę i zrozumienia prostej odpowiedzi, dokonania zakupów, rezerwacji. 

Umiejętność napisania krótkiej notatki z informacją, napisania kartki z pozdrowieniami, kartki z wakacji, 

wypełnienia prostego formularza osobowego. 

Możliwe języki nauczania 

angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną 

ocenianie ciągłe 20% 

kolokwia pisemne 40% 

wypracowania 20 % 

kontrola obecności 20% 

ogółem 100% 

 Semestr 2 kursu – zaliczenie z oceną  

Egzamin składający się z trzech części: pisemnie: gramatyka i słownictwo – parafraza,  tłumaczenie; 

wypowiedź ustna  60% 

ocenianie ciągłe 10% 

kolokwia pisemne 20% 

kontrola obecności 10% 

ogółem 100% 
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LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej:  

Podręcznik English File pre intermediate 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

książki z serii Readers – Penguin albo Oxford readers poziom 1- 2 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr  E. Rudzińska, mgr R. Skwierawski 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.37A 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs II (angielski – B2) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Student przed rozpoczęciem kursu na poziomie B2 powinien rozumieć rzeczowe informacje dotyczące 

codziennych tematów lub tematów z obszarów jego zainteresowań; rozumieć proste prezentacje; pisać krótkie 

teksty dotyczące codziennych tematów oraz tematów jego zainteresowań. Student powinien umieć opisywać 

doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia wraz z prostym uzasadnieniem swoich opinii i planów. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Poszerzanie zakresu słownictwa. 

Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości dotyczących materiału gramatycznego. Zastosowanie gramatyki w 

praktyce. 

Gramatyka: tworzenie pytań, czasy przeszłe, czasy Perfect, przysłówki, strona bierna, Future Perfect i Future 

Continuous; zdania warunkowe 
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Wymowa: doskonalenie wymowy, prawidłowe rozróżnianie i wypowiadanie samogłosek, odpowiednia intonacja, 

wymowa dźwięku ‘TH”.  

Rozumienie ze słuchu: ćwiczenia w rozumieniu mowy potocznej, prezentacji, audycji radiowych, etc 

Pisanie wypracowań na ogólne tematy, pisanie prostej korespondencji biznesowej; pisanie maili. 

Prowadzenie rozmowy – dyskusje na dany temat, negocjacje, język sytuacyjny, dialogi, pytania i odpowiedzi. 

Metody nauczania  

ćwiczenia, konwersatorium, praca w grupach 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Rozumienie standardowego języka mówionego dotyczącego tematów znanych jak i nieznanych. Tworzenie 

jasnych  i wyczerpujących wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów. Posiadanie szerokiego 

zakresu słownictwa poza terminami rzadko stosowanymi. 

Możliwe języki nauczania 

angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną 

ocenianie ciągłe 20% 

kolokwia pisemne 40% 

wypracowania 20 % 

kontrola obecności 20% 

ogółem 100% 

Semestr 2 kursu - egzamin 

Egzamin składający się z trzech części: pisemnie: gramatyka i słownictwo – parafraza,  tłumaczenie; wypowiedź 

ustna  60% 

ocenianie ciągłe 10% 

kolokwia pisemne 20% 

kontrola obecności 10% 

ogółem 100% 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: Podręcznik English File upper intermediate 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

strony internetowe w języku angielskim związane z obszarem zainteresowań 

oryginalne filmy w języku angielskim z napisami po angielsku 

książki z serii Readers – Penguin; Oxford poziom 4 - 5 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wyk. E. Rudzińska, mgr R. Skwierawski 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.37B 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs II (angielski  C1) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Student przed rozpoczęciem kursu na poziomie C1 powinien posiadać następujące umiejętności językowe: 

Rozumienie standardowego języka mówionego dotyczącego większości tematów. Tworzenie jasnych  i 

wyczerpujących wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów.  

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Kurs autorski realizowany w oparciu o podręcznik New Headway advanced. oraz artykuły z czasopism 

anglojęzycznych i stron internetowych 

Słownictwo: immigration, phrasal verbs; opis tendencji na rynku – opis grafów i schematów. Poszerzanie zasobu 

słów - ćwiczenia związane z wyrazami bliskoznacznymi, homofonami, homonimami i homografami. Łączniki; 

phrasal verbs;, aktualne wydarzenia z polityki i gospodarki. Wyrazy złożone. Słownictwo z zakresu: sport, 
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geografia, kultura i sztuka. 

 Gramatyka: kolejność wyrazów w zdaniu, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, imiesłowy; reduced 

infinitives, adverbs, discourse markers; utrwalenie czasów, emphatic style, strona bierna, modal auxiliary verbs 

we wszystkich aspektach czasowych, czasy przeszłe użyte do wyrażania spekulacji. 

Omawianie problemów zawartych w tekstach, prowadzenie negocjacji; dyskusje  -podważanie argumentów 

strony przeciwnej, obrona własnej tezy. 

Pisanie: listy biznesowe, wypracowania, list do czasopisma, recenzja filmu/książki 

Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia w rozumieniu dłuższych wypowiedzi, rozumieniu prezentacji, mowy potocznej. 

Omawianie problemów zawartych w tekstach, prowadzenie negocjacji; dyskusje  -podważanie argumentów 

strony przeciwnej, obrona  własnych tez. 

Całościowe utrwalenie i powtórzenie materiału gramatycznego. 

Metody nauczania  

Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Osiągnięcie poziomu biegłości językowej. Student powinien znać język na tyle aby móc  

-  śledzić przebieg zaawansowanej rozmowy na abstrakcyjne i złożone tematy spoza znanej dziedziny oraz brać 

udział w takiej rozmowie wyrażając się poprawnym gramatycznie i leksykalnie językiem.  

- posiadać poprawną wymowę.  

- pisać jasne, poprawne gramatycznie teksty.  

- rozumieć szczegóły długich złożonych tekstów.  

Możliwe języki nauczania 

angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną 

ocenianie ciągłe 20% 

kolokwia pisemne 40% 

wypracowania 20 % 

kontrola obecności 20% 

ogółem 100% 

 

Semestr 2 kursu – egzamin 

Egzamin składający się z trzech części: pisemnie: gramatyka i słownictwo – parafraza,  tłumaczenie; 

wypowiedź ustna  60% 

ocenianie ciągłe 10% 



159 

 

kolokwia pisemne 20% 

kontrola obecności 10% 

ogółem 100% 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: Podręcznik New Headway advanced 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

strony internetowe w języku angielskim związane z obszarem zainteresowań 

oryginalne filmy w języku angielskim 

literatura popularna, książki takich autorów jak np. HG Wells, A. Conan Doyle, J.R.R. Tolkien 

literatura muzyczna w języku angielskim zgodna z kierunkiem studiów 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Magdalena Jezioro 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.37C 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs II (francuski – B1) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Ukończony kurs języka na poziomie A2 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Gramatyka 

Czas przyszły bliski: futur proche,simple,  czas przeszły bliski: passé récent, czas przeszły dokonany: passé 

composé pozostałych czasowników, czas przeszły niedokonany: imparfait- powtórka 

Użycie tych czasów w tekście 

Strona bierna – tworzenie i użycie 

Tryb przypuszczający- użycie w tekście 

subjonctif-użycie w tekście 

Zaimki wskazujące złożone 
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Zaimki względne złożone 

Mowa zależna 

Leksyka 

Zagadnienia: 

Czas wolny-  francuska muzyka  wspóczesna i poważna 

Opis osoby,  

Opowiedzenie jakiegoś wydarzenia w czasie przeszłym,  

Jedzenie, diety,wyrażenia ilośc 

Zakupy 

Moda 

Kolorystyka 

Osobowość 

Metody nauczania  

Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty grupowe 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Gramatyka 

Przyswojenie reguł gramatycznych,  poprawne posługiwanie się  nabytym materiałem gramatycznym - 

praktyczne i umiejętne  zastosowanie jego zasad. 

Dodatkowo: systematyczne powtarzanie regularnych i nieregularnych odmian czasowników francuskich w 

czasie teraźniejszym, przeszłym dokonanym, przeszłym niedokonanym, przyszłym bliskim, przeszłym bliskim 

oraz nauka tych odmian w czasach: futur simple,  subjonctif présent,  conditionnel présent,  plus-que-parfait .  

 

Leksyka 

Umiejętność nazwania potraw, wypowiedzenia się na temat nawyków żywieniowych, relacjonowania 

poglądów innych osób, swobodne posługiwanie się zwrotami wyrażającymi przypuszczenie, uczucie 

pewności, niepokój, dezaprobatę.  

Dodatkowo: rozpoznanie różnych poziomów języka, znalezienie się w określonej rzeczywistości  

lingwistycznej, poszerzenie słownictwa przez zapoznanie się z synonimami innych poziomów językowych 

odbiegających od języka standardowego lub reprezentowanych przez inny  regionalny język francuski: 

Szwajcaria, Belgia, Kanada...  na przykłąd: francuskie soixante-dix (70), a szwajcarskie septante. ,  

Poszerzenie słownictwa przez zapoznanie się z synonimami innych poziomów językowych homme / mec, 

voiture/ bagnole... 

Umiejętność opisu mieszkania, domu, określenia stylu, opowiedzenie o swoich  preferencjach zamieszkania: 

miasto, wieś, prezentacja rodziny, zwyczajów w niej panujących, wyrażenie opiniii na temat przyszłości, 

opowiedzenie  o jakimś ciekawym wydarzeniu,, prezentacja legendy związanej z danym miastem krajem.    

Prezentacja swojego miasta, pokazania jego historii i walorów turystycznych.  

Moda , a moja osobowość. 
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Możliwe języki nauczania 

francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną 

 test pisemny i wypowiedź ustna 

 

Na 100% oceny końcowej składa się: 

 Obecność, Aktywność-10% 

 Bycie przygotowanym do ciągłego oceniania pisemnego i ustnego-20% 

 Przygotowanie i ciekawe przedstawienie tematycznego dossier-10% 

 Zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego i ustnego-60% 

 

Dodatkowo: udział w imprezach związanych z nauką przedmiotu – jeśli istnieje taka możliwość: np. Festiwal 

Piosenki Francuskiej. 

 

Semestr 2 kursu - egzamin 

Egzamin pisemny : test sprawdzający przerobiony  materiał gramatyczny i leksykalny 

Egzamin ustny: wybór zagadnień z zakresu przerabianych na zajęciach tematów cywilizacyjno-kulturalnych.  

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: 

Podręcznik bazowy: CHAMPION II CLE international 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

Podręczniki wspomagające: 

Panorama 3 – J.Girardet, J-L. Frérot / CLE International 

Le nouveau sans frontières 3 – J.Girardet, J.-M. Cridlig, Ph. Dominique /  

CLE international 

 

Dodatkowo wybiórczo wykorzystywane w zajęciach artykuły: 

gramatyka: 

Grammaire Anne Monnerie: Le français au présent / Didier / Hatier  

J. Z. Terech: Gramatyka języka francuskiego / Wiedza Powszechna 

Notes de grammaire française – F.S. Eigeldinger / Université de Neuchâtel 

Le Nouveau Bescherelle – L’art. de conjuguer / Hatier 
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Zestawy ćwiczeń: 

Exercices de grammaire française – A. Brunco-Méautis / Université de Neuchâtel 

Exercices de grammaire en contexte – niveau avancé/ Hachette 

Révisions – Testes – niveau moyen / Hachette 

Révisions – Testes – niveau avancé / Hachette 

Exercices de grammaire en contexte – niveau intrermédiaire / Hachette 

DELF A1, A2, A3, A4 450 activités – R. Lescure, E. Grandet / CLE international 

DALF B1, B2, B3, B4 450 activités – F.Tauzer-Sabatelli, J-L. Montémont /  

CLE international 

Drôles de verbes – U. Hrehorowicz, E. Krzemińska, B. Grzywacz / C&D 

Grammaire avec 450 noveaux exercices – niveau moyen – E. Sirejols, P. Claude / 

CLE international 

Réussir le DELF-DALF – A2,-B1- – C. Cali, V. Dupuis / Didier / Hatier 

 

Leksyka : 

La France au quotidien / PUG 

Exercices de vocabulaire en contexte – niveau intermédiaire / Hachette 

En Provence / CIDEB 

En Bretagne / CIDEB 

A Paris / CIDEB 

La France aux Cents Visages – Anne Monnerie / Hatier / DidierLe Vocabulaire français / NATHAN 

Guide de l’Europe de 15 / NATHAN 

La Musique / NATHAN 

La pratique de l’expression écrite/ NATHAN 

Civilisation progressive du français-niveau intermédiaire : CLE international 

 

Słowniki 

Dictionnaire suisse romand – A. Thibault, P. Knecht / ZOE 

Angielski i francuski słownik obrazkowy – J.-C. Corbeil, A. Archambault / Alfa 

Dictionnaire des synonymes / Le Robert 

Popularny słownik polsko-francuski / Wiedza Powszechna 

Wielki słownik francusko-polski / Wiedza Powszechna 

Materiały własne: artykuły prasowe, ćwiczenia, teksty... :  np. z pozycji: „Le français dans le monde”, 

,Observateur,  nagrania: France Culture... 

Wszystkie pozycje są wykorzystywane w ramach programu autorskiego  w miarę potrzeb ucznia  i  możliwości 

czasowych zajęć. 

Kontynuacja poznawania   regionów  francuskich: Prowansja, Bretania, Lotaryngia, Szampania... (według wyboru 
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ucznia) - ciekawostki, kultura, kuchnia, historia, język, muzyka, sztuka... 

piosenka 

wiersz 

proza 

artykuł 

film 

odsłuchiwanie tekstów 

materiały autentyczne/ ogłoszenia, ulotki, gazetki reklamowe... 

...dossiers tematyczne: np. Swięta – zwyczaje, kuchnia, kolędy... 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Anna Grogulska 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.37D 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs II (włoski – B1) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III - semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Umiejętności językowe na poziomie A2 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zagadnienia gramatyczne:   Czasowniki nieregularne- kontynuacja, użycie cząstek „ci” i „Ne”, Czas przeszły 

niedokonany- Imperfetto, zaimki łączone, przyimki w połączeniu z rodzajnikami( Preposizioni articolate)  tryb 

przypuszczający – condizionale, , zaimki względne tryb rozkazujący,  okresy warunkowe, czas przyszły złóżony- 

futuro anteriora, tryb congiuntivo, idiomy, przysłowia włoskie. 

Zagadnienia leksykalne:  Praca, zawody pisanie Cv, stereotypy w temacie: Włosi i ich cechy narodowe, miłość 

jako temat w piosenkach i poezji, wspomnienia z dzieciństwa, choroby, wizyta u lekarza, ciało ludzkie, podróże, 

opis przedmiotów i osób, moda, ubrania, flora, fauna problemy społeczne we Włoszech,   

 Elementy kultury, historii geografii, tradycji i prospektów życia społecznego Włoch., praca z oryginalnym tekstem 
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literackim, dziennikarskim, librettem operowym. 

Metody nauczania  

Wykłady, ćwiczenia, konwersatorium, praca w grupach 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Opanowanie poprawnej umiejętności posługiwania się językiem włoskim ma poziomie  praktycznym ( 

komunikacja z rozmówcą) jak i opanowanie materiału gramatycznego,  poszerzanie słownictwa oraz nabycie 

wiedzy na temat kultury, historii i zagadnień socjologicznych dotyczących Włoch. Nabycie umiejętności pracy z 

tekstem w formie arii lub pieśni- elementy języka staro włoskiego- archaizmy. 

Możliwe języki nauczania 

polski,  włoski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu – zaliczenie z oceną - ocenianie ciągłe, prace pisemne, ćwiczenia praktyczne, ( tworzenie 

dialogów, krótkie wypowiedzi) pisemne testy cząstkowe,  test zaliczeniowy obejmujący wiedzę z całego semestru 

. 

Semestr  2 kursu – egzamin (test obejmujący wiedze z całego semestru, wypowiedź ustna) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: ”Rete!2 ” Marco Mezzadri  

Wykaz literatury uzupełniającej: ‘’Due ”  Gruppo Meta, „Bravissimo” K.Katerinov , „ Progetto Italiano”S. Magnelli , 

T. Marin , „Bar Italia” A. Ignome oraz prasa włoska, filmy i piosenki włoskie. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr E. Rudzińska, mgr R. Skwierawski 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.38 

Nazwa przedmiotu 

Język obcy – kurs III (angielski – B2+) 

Stopień i tryb studiów 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny – studia I stopnia 

przedmiot alternatywy ograniczonego wyboru – 

studia II stopnia; specjalność: nauczanie przedmiotów 

teoretyczno-muzycznych 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru – studia 

II stopnia; specjalność: prowadzenie zespołów 

wokalnych i wokalno-instrumentalnych 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok II lub III – semestr 3-4 lub 5-6 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok I lub II – semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zaliczony kurs na poziomie B2 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

• Building up musical profiles with the use of popular phrases relating to playing 

performing and learning music. Psychology of music: an interview with John Sloboda: 

How can music affect us emotionally? Discussion: Your musical tastes may reflect 
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you personality. Adjectives,phrases and idioms to describe music. 

• Revision of specialised vocabulary conscerning musical notation- the need for a 

memory aid for performers and to communicate.Discussion: based on the article 

which aims at describing children 's actual notational strategies which can be considered 

as representational tools for sense-making in a listening-situation. 

• Developing vocabulary relating to a sound. Revision: groups of musical instruments: 

description and divisions /how to play repertoire, performers and techniques/ - 

general notes. Discussion: based on the article dealing with the search for ways for 

students to interact with music and with each other. 

• Music Festivals: an interview with Sir Nicholas Kenyon, the director of the classical 

music festival called the Proms for twelve years, now- the managing director of the 

Barbican Centre in London . Reading and writing concert reviews. Discourse markerswords 

organising different stages of talk and a formal text. 

• Famous Schools and Music Halls. The Very Best Of British:10 composers who shaped 

the history of British Music: Elgar, Wood, Britten, Britwistle, Knussen and others. 

• Computers in music. 

Metody nauczania  

ćwiczenia, konwersatorium, praca w grupach 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Studenci potrafią rozumieć szeroki zakres trudnych tekstów, 

dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. 

Potrafią wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego 

trudu znajdując właściwe sformułowania. 

Swobodnie posługują się językiem w kontaktach towarzyskich 

i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. 

Potrafią formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, 

dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne. 

Możliwe języki nauczania 

angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 kursu - zaliczenie z oceną na podstawie wygłoszonego referatu. 

 

Semestr 2 kursu - egzamin:  

pisemny: napisanie eseju lub muzycznej recenzji,  
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ustny: rozmowa dwóch studentów na wylosowany temat  

Na ocenę końcową mają wpływ: 

egzamin pisemny/eseje, recenzje/,egzamin 

ustny /rozmowa /,praca zespołowa, dyskusje,dialogi, ocenianie ciągłe,  

/średnia z dwóch semestrów/ 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej:  

New English File /Upper Intermediate/: 

Student's Book.Class Audio Cds 

Clive Oxenden,Christina Latham-Koenig 

British Journal of Music Education, Volume 26 

Number 2, July 2009, The New Grove Dictionary 

of Music and Musicians, Classic Cd, 1997,Oxford 

Concise Dictionary Of Music, Michael Kennedy, 

English Vocabulary in Use,Michael McCarthy 

&Felicity O' Dell. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

I st. kwal. Regina Chlopicka, prof. AM 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.39 

Nazwa przedmiotu 

Metodologia pracy magisterskiej 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 2 

Punkty ECTS 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

- ukończenie studiów I stopnia (licencjatu) 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

-    wprowadzenie do problemów warsztatowych w zakresie przygotowywania pracy magisterskiej 

-  rodzaje i zakresy tematów prac, uzasadnianie wyboru tematu  (tematy niedookreślone, za wąskie,                          

za  szerokie, materiały niedostępne  itd.) 

-     cechy języka naukowego  

-     podstawowe zasady konstrukcji w przygotowaniu pracy naukowej 

-     rodzaje bibliografii, systemy przypisów 

-     zagadnienia związane z opracowywaniem kształtu graficznego pracy 

Metody nauczania  

- metody interaktywne, opracowywanie kolejnych zagadnień  indywidualnie i w małych grupach. 

- ćwiczenia w pisemnym i ustnym formułowaniu wypowiedzi  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

- umiejętność wyboru i formułowania tematów prac  i stawiania problemów badawczych 

- zdolność do  projektowania różnych wariantów   struktur pracy, określanie funkcji kolejnych rozdziałów i wyboru   
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   metod   badawczych 

- udoskonalenie stosowanego języka wypowiedzi tak w zakresie wypowiedzi ustnych jak pisemnych  

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie z oceną 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Zajęcia mają charakter przygotowania praktycznego do pisania pracy magisterskiej opracowanego jako program 

autorski. Ze względu na specyfikę prac o charakterze artystyczno-naukowym, nie jest konieczna dla studentów 

literatura przedmiotu. 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Rafał Jacek Delekta, prof. Maria Kochaj, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Ewa Michnik Szynalska, 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz, ad. (kwal. II st.) Jan Jazownik, ad. (kwal. II st.) Adam Korzeniowski,                            

ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.40 

Nazwa przedmiotu 

Przygotowanie pracy magisterskiej 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II – semestr 3-4 

Punkty ECTS 

10 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 określenie tematyki pracy i znajomość podstaw metodologicznych pracy naukowej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 indywidualny zakres problemowy wyznaczony jest przez temat pracy 

Metody nauczania  

Zajęcia w grupie 2-osobowej lub indywidualne. Pod kierunkiem prowadzącego student nabywa umiejętności 

samodzielnej pracy w oparciu o efekty badawcze. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 przygotowanie i napisanie pracy magisterskiej 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie ocena (ciągła postępów w przygotowaniu pracy) 

Semestr 2 – zaliczenie z oceną (po złożeniu pracy) 

Podstawą zaliczenia jest ocena postępów studenta w przygotowaniu się do pisania pracy i w pisaniu pracy 

magisterskiej, a także znajomości materiałów, lektur i właściwego doboru metod, technik i narzędzi badawczych. 

Przygotowanie pracy pisemnej magisterskiej. 

 

LITERATURA PRZDMIOTU 

 publikacje poświęcone problematyce metodologicznej (ogólne i związane z charakterem prowadzonej 

pracy badawczej 

 literatura bezpośrednio związana z wybranym  przedmiotem badań              
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

I st. kwal. Regina Chlopicka, prof. AM 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.41A 

Nazwa przedmiotu 

Specjalistyczna literatura muzyczna 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II - semestr 3-4 

Punkty ECTS 

5 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Ukończenie 3- letniego kursu analizy dzieła muzycznego.  

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zakres materiału: 

 wybrane arcydzieła muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem  

muzyki polskiej (Lutosławski, Penderecki, Górecki). 

Tematyka zajęć: 

 zespoły konstytutywnych cech wybranych stylów muzycznych XX wieku  

 sposoby budowania narracji muzycznej – dramaturgia i forma  

 problem rozpoznawania stylów muzycznych 

 krytyczne porównywanie wykonań 

Metody nauczania  

W zakresie interpretacji utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych 

 metody strukturalistyczno-semantyczne  

 metoda analizy i interpretacji integralnej Mieczysława Tomaszewskiego 

 metody interaktywne stosowane w przebiegu pracy  
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

 rozpoznawanie wybranych stylów muzycznych XX wieku ( prezentacje audio) 

 umiejętność uchwycenia i graficznego przedstawienia formy utworu (bez partytury - prezentacje audio) 

 wyodrębnianie głównych cech i różnic w interpretacjach wykonawczych  

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 3 – zaliczenie 

Semestr 4 – zaliczenie z oceną 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Program zajęć ma charakter autorski  

Jako literatura uzupełniająca polecana jest lektura monografii głównych kompozytorów XX wieku oraz 

opracowania syntetyczne  muzyki XX wieku   
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Renata Polony 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność 

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.41B 

Nazwa przedmiotu 

Specjalistyczna literatura muzyczna 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 1-2 

Punkty ECTS 

5   

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Znajomość literatury muzycznej. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Semestr 1 

1. Piosenki i miniatury muzyczne dla najmłodszych. 

2. Piosenki i utwory muzyczne ilustrujące zagadnienia teoretyczne zawarte w programach nauczania 

kształcenia słuchu z rytmiką. 

3. Systematyka  pieśni  historycznych i artystycznych obejmujących problematykę podejmowaną w ramach 

kształcenia słuchu i audycji muzycznych w klasach IV – VI. 

4. Literatura muzyczna jako materiał do ćwiczeń słuchowo-głosowych na lekcjach kształcenia słuchu. 

 

Semestr 2 

1. Literatura muzyczna różnych epok realizująca program audycji muzycznych . 

2. Utwór muzyczny punktem wyjścia i celem lekcji korelowanych: kształcenia słuchu z rytmiką oraz audycji 

muzycznych z kształceniem słuchu. 

3. Samodzielne przygotowywanie przez studentów konspektów lekcji, dyskografii oraz scenariuszy audycji 

literacko-muzycznych. 
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Metody nauczania  

Ćwiczenia z elementami wykładu. Dyskusje na temat właściwego doboru utworów literatury muzycznej 

odzwierciedlających zagadnienia omawiane na lekcjach przedmiotów teoretyczno-muzycznych.  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

1. Przygotowanie studentów do podjęcia pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych I st. 

2. Poznanie literatury muzycznej związanej z dziecięcą praktyka wykonawczą. 

3. Dokonanie wyboru  literatury muzycznej przydatnej do realizacji programu nauczania   kształcenia słuchu 

z rytmiką. 

4. Tworzenie dyskografii  realizującej program audycji muzycznych. 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie 

Semestr 2 – zaliczenie z oceną 

 

Ocenianie ciągłe na podstawie: 

- samodzielności w opracowywaniu zagadnień 

- systematyczności i terminowości przedstawianych opracowań 

- kreatywności w podejmowaniu zadań 

- merytorycznej poprawności konspektów 

 

LITEATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: 

L.Florek,I.Tomera-Chmiel,T.Stachak – Nasza muzyka 

M.Wacholc – Solfeż elementarny 

M.Wacholc –Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I stopnia 

M.Ćwiklińska, M.Rogozińska- Dyktanda elementarne 

A.Kreiner-Bogdańska – W krainie muzyki 

Bibliografia śpiewników. 

Dziecięca literatura instrumentalna 

 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

R.Sherman. Ph.Seldon – Muzyka klasyczna dla żółtodziobów 

B.Muchenberg – Pogadanki  o muzyce 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Wokalistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. (II st. kwal.) Monika Rasiewicz 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.42 

Nazwa przedmiotu 

Interpretacja tekstu literackiego z dykcją 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 1 

Punkty ECTS 

4  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 znajomość prawideł wymowy głosek, gramatyki języka oraz podstawowych zagadnień z zakresu poetyki i 

prozodii 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Treści kształcenia: 

 analiza wybranych dzieł poezji i prozy pod względem leksykalnym, stylu, możliwości interpretacyjnych 

 ćwiczenia z mikrofonem 

 adaptacja tekstów literackich do programów artystyczno-edukacyjnych 

Tematyka zajęć; 

1.Dykcja: 

 uzyskanie teoretycznej i praktycznej świadomości prawideł artykulacji samogłosek (z uwrażliwieniem na 

ich wagę, jako nośników akcentu 

 teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie poprawnej artykulacji spółgłosek i grup spółgłoskowych (z 

uwrażliwieniem na problem dźwięczności i bezdźwięczności np. wygłosu i upodobnień 
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2. Interpretacja utworu literackiego: 

 rozpoznawanie przynależności utworu do jednego z trzech podstawowych rodzajów literackich (liryka, 

epika, dramat) 

 zrozumienie formalnej i treściowej różnicy między prozą a wierszem 

 teoretyczne i praktyczne przyswajanie podstawowych środków ekspresywnych w wypowiadaniu 

scenicznym, takich jak: tempo, dynamika, iloczas, rytm, intonacja 

Metody nauczania  

Metoda praktyczno-słowna z wykorzystaniem środków audiowizualnych 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Celem nauczania jest opanowanie technik kształtowania dykcji własnej i uczniów. W trakcie zajęć student 

gruntuje i pogłębia wiedzę, która umożliwia mu później w pracy pedagogicznej i twórczej wydobyć pełnię walorów 

znaczeniowych i artystycznych dzieł i fragmentów dzieł literackich będących materiałem twórczej penetracji i 

opracowania. 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną (na podstawie pracy i zaangażowania studenta) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

E. Miodońska- Brookes,  A. Kowalik, M. Tatara; Poetyka 

D. Michałowska;  Podstawy scenicznej wymowy 

B. Toczyska; Elementy ćwiczenia dykcji  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Renata Polony 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.43 

Nazwa przedmiotu 

Improwizacja fortepianowa 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 1-2 

Punkty ECTS 

6  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 posiadanie przez studenta podstaw techniki pianistycznej 

 zaliczenie przedmiotu – harmonia 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Semestr 1 

 kształtowanie narracji muzycznej w atonalności 

 improwizacja tonalna: 

- melodie tonalne o budowie okresowej i ich harmonizacja 

- tworzenie akompaniamentów o różnorodnej fakturze 

- kreowanie muzyki odzwierciedlającej zagadnienia metrorytmiczne zawarte  w metodzie E.Jaques-Dalcroze’a 

 

Semestr 2 

 dźwiękowe ilustracje zjawisk i emocji 

 muzyka  pobudzająca do określonego rodzaju ruchu i relaksacyjna 

 improwizowanie form tanecznych 

 kreowanie miniatur o różnej budowie formalnej 



181 

 

 tworzenie muzyki do tekstów literackich 

Metody nauczania  

 indywidualna praca pedagoga ze studentem - konsultacje i ćwiczenia praktyczne przy instrumencie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 praktyczne  i twórcze przygotowanie studentów do zadań wynikających z  programów nauczania 

przedmiotów  muzycznych w szkołach I stopnia 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 – zaliczenie 

semestr 2 – zaliczenie z oceną 

 

Ocenianie ciągłe obejmujące: 

 przygotowanie studenta do zajęć 

 systematyczne realizowanie zagadnień objętych programem 

 zaangażowanie w rozwój własnej inwencji twórczej 

 dbałość o artystyczny kształt narracji muzycznej 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

J. Oleszkowicz -  I ty możesz improwizować CEA Warszawa 1997 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Zakład Muzyki Kościelnej 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

as. Henryk Jan Botor pod opieką dr hab. Wojciecha Widłaka 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.44 

Nazwa przedmiotu 

Propedeutyka kompozycji i aranżacji 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 1-2 

Punkty ECTS 

8  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 zakres podstawowych wiadomości z harmonii,  kontrapunktu,  form muzycznych historii i literatury 

muzycznej. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 zaznajomienie się z problematyką komponowania i aranżacji  

 omawianie i analiza poszczególnych utworów napisanych przez studentów 

 zapoznanie się z partyturami kompozytorów współczesnych 

Metody nauczania  

Dyskusja na temat przygotowanych przez studentów utworów i opracowań, wspólne rozwiązywanie problemów 

instrumentacji i warsztatu kompozytorskiego. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 umiejętność  samodzielnego  komponowania w oparciu o utworzoną przez siebie formę oraz muzyczny 

język ( harmonia, kontrapunkt, rytmika, kolorystyka harmoniczno-instrumentalna itp.). 

 umiejętność samodzielnego aranżowania utworu muzycznego ( np. pieśń  z akompaniamentem itp.) 
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Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 – zaliczenie (na podstawie pracy i zaangażowania studenta) 

semestr 2 – zaliczenie z oceną (student winien przedstawić 4 własne kompozycje oraz 2 aranżacje)  

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Bogusław Schaffer - Mały informator  muzyki  XX w oraz Wstęp do kompozycji. 

Mieczysław Drobner – Systemy i skale muzyczne 

Teksty o muzyce współczesnej Res Facta wyd.PWM 

Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska–Chomińska – Małe formy instrumentalne oraz Wielkie formy wokalne 

Paweł Strzelecki – Nowy romantyzm w twórczości kompozytorów polskich po 1975 roku. Wyd. Musica 

Jagiellonica 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. dr Małgorzata Sternal 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.45 

Nazwa przedmiotu 

Komunikacja społeczna i organizacja imprez 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów i ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II - semestr 3-4 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 podstawy wiedzy o komunikacji interpersonalnej – zarys problematyki, podstawowe zagadnienia 

 podstawowe elementy procesu komunikowania – bariery i ich pokonywanie, aktywne słuchanie 

 argumentacja i przekonywanie - konstruowanie wypowiedzi perswazyjnej 

 kierowanie pracą zespołu, relacje grupowe, rozwiązywanie konfliktów 

 style zachowania a role pełnione w grupie 

 wypowiedzi pisemne – raporty, oferty, CV 

 materiały promocyjne – prezentacja artysty (zespołu/organizacji) 

 budowanie wizerunku zespołu/artysty – rola PR 

 ramy prawne organizowania imprez kulturalnych 

 źródła finansowania imprez kulturalnych  

 zarządzanie projektem w kulturze – podstawy wiedzy o organizacji wydarzeń kulturalnych 

 fazy projektu - planowanie i realizacja planu; podział pracy, struktura zespołu projektowego 
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 ewaluacja projektu 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe w formie wykładu połączonego z konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Podstawowym założeniem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia następujących umiejętności oraz 

wiedzy: 

 podstawowy zakres wiedzy o procesie komunikowania osób i organizacji 

 umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych takich jak: mowa perswazyjna, oferta 

zespołu, życiorys artystyczny, opis projektu, prezentacja projektu 

 podstawowa wiedza na temat finansowania i organizowania wydarzeń kulturalnych - podstawy 

zarządzania projektem. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr  3 – zaliczenie  

 podstawie zaangażowania i pracy studenta 

Semestr  4 – zaliczenie z oceną 

Studenci oceniani są w sposób ciągły, na zajęciach - uwzględniając przygotowanie studenta do zajęć i czynny w 

nich udział oraz wykonanie zadań indywidualnych i grupowych. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Black, S., Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 

Mingus, N., Zarządzanie projektami, One Press, Gliwice 2002 

Robbins, S.P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001 

Stewart, J., (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2005 

Stocki, R., Zarządzanie dobrami, WAM, Kraków 2003. 

Wiszniewski, A., Sztuka mówienia, Katowice 2003 

Wiszniewski, A., Sztuka pisania, Katowice 2003 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. dr Małgorzata Sternal 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.46 

Nazwa przedmiotu 

Promocja i marketing dóbr kultury 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów i ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II - semestr 3-4 

Punkty ECTS 

4  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 zarządzanie w kulturze – zarys problematyki, podstawowe zagadnienia 

 misja organizacji kultury oraz analiza otoczenia organizacji  

 finansowanie działalności kulturalnej – środki pozabudżetowe  

 marketing – zarys koncepcji, definicje, podstawowe zagadnienia 

 marketing kultury i sztuki – specyfika dziedziny, znaczenie marketingu dla funkcjonowania organizacji 

kulturalnej 

 pojęcie rynku w sektorze kultury – segmentacja, grupy docelowe 

 publiczność – potrzeby konsumenta, proces ‘nabywania’ dóbr kultury 

 „marketing mix” w kulturze 

 „promotion mix” w kulturze 

 znaczenie reklamy oraz PR w promocji instytucji kultury 

 fundraising i sponsoring jako alternatywne formy pozyskiwania środków finansowych 
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 oferty sponsoringowe i fundraisingowe 

Metody nauczania  

 zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych z konwersatorium 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 zdobycie podstaw wiedzy o marketingu jako aspekcie zarządzania w kulturze 

 zdobycie podstaw wiedzy o zastosowaniu marketingu w kierowaniu organizacjami i projektami 

kulturalnymi 

 zdobycie umiejętności: analizy rynku i potrzeb potencjalnych odbiorców / uczestników wydarzeń 

kulturalnych; przygotowania strategii promocyjnej wydarzeń kulturalnych; zastosowania w praktyce 

wiedzy o tworzeniu wizerunku i promocji artysty 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr  3 – zaliczenie  

semestr  4 – zaliczenie z oceną 

Studenci oceniani są w sposób ciągły, na zajęciach - uwzględniając przygotowanie studenta do zajęć i czynny w 

nich udział oraz wykonanie zadań indywidualnych i grupowych. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2001 

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 

Hagoort G., Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków b.d. 

Kłoskowska A., Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991 

Sargeant A., Marketing w organizacjach non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 

Stocki R., Zarządzanie dobrami, WAM, Kraków 2003 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Teresa Arend 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.47 

Nazwa przedmiotu 

Przygotowanie pracy dyplomowej - lekcja 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II – semestr 4 

Punkty ECTS 

10 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 określenie tematyki pracy i znajomość podstaw metodologicznych pracy naukowej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Rozwijanie kreatywności studentów w zakresie: 

- formułowania tematu lekcji uwzględniającego ciągłość realizacji programu nauczania oraz możliwości 

percepcyjnych uczniów 

- konstruowania konspektów lekcji 

- korelowania wiadomości przedmiotów teoretycznych z dziecięcą praktyką wykonawczą 

- wykorzystywania poezji i literatury dziecięcej na lekcjach prowadzonych przez studentów 

- tworzenia  pomocy dydaktycznych 

- uatrakcyjniania lekcji poprzez ciekawe zabawy muzyczne i ruchowe 

Omawianie hospitowanych i samodzielnie przeprowadzonych lekcji w ramach praktyk pedagogicznych 

Metody nauczania  

6. Konsultacje. 

7. Opracowywanie konspektów lekcji. 

8. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. 

9. Wdrażanie studentów do samodzielnej pracy. 

10. Nabywanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji. 
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

1. Pomoc w wyborze klasy i  tematu lekcji dyplomowej. 

2. Inspirowanie studenta do samodzielnego i trafnego wyboru pomocy dydaktycznych. 

3. Kontrola merytoryczna konstruowanych  przez studenta konspektów lekcji oraz konspektu lekcji 

dyplomowej. 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie z oceną 

1. Ocenianie ciągłe obejmujące: systematyczność pracy, umiejętność konstruowania konspektów lekcji, 

samodzielność i terminowość realizacji lekcji. 

2. Ocena praktyk pedagogicznych. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa 

Literatura w wykazie metodyki kształcenia słuchu z rytmiką oraz audycji muzycznych 

Literatura uzupełniająca 

Literatura w wykazie metodyki kształcenia słuchu z rytmiką oraz audycji muzycznych 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Rafał Jacek Delekta, prof. Maria Kochaj, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Ewa Michnik Szynalska, 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz, ad. (kwal. II st.) Jan Jazownik, ad. (kwal. II st.) Adam Korzeniowski,                            

ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian, ad. Marceli Kolaska, ad. Ewa Mizerska-Golonek, ad. Maciej Tworek,                                           

dr Małgorzata Chyła, st. wykł. Ewa Bator 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.48 

Nazwa przedmiotu 

Dyrygowanie/  

Przygotowanie artystycznej pracy magisterskiej 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia indywidualne w formie wykładu z 

ćwiczeniami  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 ( 30+30) 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I- II – semestr 1-4 

Punkty ECTS 

16 (6+10) 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 wiedza i umiejętności dyrygenckie na poziomie podstawowym sprawdzane podczas egzaminu 

wstępnego 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

ROK I 

Realizacja złożonych, wieloczęściowych form wokalnych lub wokalno – instrumentalnych  

Repertuar: 

 utwory różniące się stylistycznie i zakresem problemów technicznych, pozwalające na dalsze doskonalenie 

warsztatu dyrygenckiego, umiejętności odczytania i interpretacji dzieła muzycznego 

 program zawiera przynajmniej jeden utwór o skomplikowanej fakturze, rozbudowanej formie lub 

wieloczęściowy fragment dzieła wokalnego lub wokalno – instrumentalnego, tworzący dramaturgiczną całość (w 

przypadku dużego obciążenia zespołu wokalnego możliwość realizacji z instrumentem) 



191 

 

Przykładowo: 

1.) wielka, skomplikowana fuga jak np. „Kyrie” z Mszy h – moll J. S. Bacha 

2.) kilkuczęściowy fragment z kantat, oratoriów, motetów, zawierający recytatyw, arię i rozbudowaną część 

chóralną 

3.) wieloodcinkowy chór oratoryjny w stylu concertato 

4.) rozbudowana kompozycja wokalno – instrumentalna jak np. „Na glinianym wazoniku” St. Wiechowicza  

 

ROK II  

Przygotowanie pod kierunkiem pedagoga egzaminu dyplomowego w formie: 

2.) koncertu muzyki chóralnej a cappella 

3.) koncertu muzyki wokalno – instrumentalnej  

 

Repertuar określony w zasadach przeprowadzania egzaminów dyplomowych (różnorodny pod względem 

stylistycznym, formalnym, fakturalnym będący podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności). 

Metody nauczania  

Zajęcia w formie wykładów z ćwiczeniami (dyrygowanie) odbywają się z udziałem akompaniatora. Integralną 

częścią przedmiotu są także ćwiczenia jako prowadzona przez studenta próba z zespołem wokalnym, 

konsultowana na bieżąco przez pedagoga. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Zajęcia z przedmiotu dyrygowanie są ściśle powiązane z takimi przedmiotami jak zespoły wokalne i 

instrumentalne, metodyka śpiewu zbiorowego oraz metodyka prowadzenia zespołów. Łączenie umiejętności z 

wiedzą zdobytą w czasie nauki tych przedmiotów jest w praktyce realizowane w czasie prowadzonych przez 

studentów prób (z chórem, lub zespołem instrumentalnym), na których studenci pracując nad przygotowywanymi 

na zajęciach z dyrygowania utworami zdobywają doświadczenie praktyczne. Wartość dydaktyczna 

realizowanego programu jest odpowiednio stopniowana i dobierana do poziomu wiedzy dyrygenckiej zdobywanej 

na poszczególnych latach. 

Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest przygotowanie studentów do prowadzenia zawodowych, 

amatorskich oraz szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a także do prowadzenia nauki tego 

przedmiotu w szkołach kształcących nauczycieli. 

Cele te osiągane są przez: 

 przyswajanie zasad techniki dyrygowania 

 osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 

 kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych 

 zapoznawanie się ze sposobami odczytywania i uczenia partytur 

 opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji polskiej i światowej literatury 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1, 2 – egzamin  

Semestr 3 – zaliczenie  

Semestr 4 – zaliczenie z oceną (przygotowanie pracy artystycznej dyplomowej) 

Na ocenę ma wpływ: 

 aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach  

 opanowanie repertuaru w stopniu zadowalającym 

Weryfikacja wiedzy i umiejętności (określone programem nauczania przedmiotu) odbywa się podczas kolokwiów 

i egzaminów ocenianych przez komisję złożoną z pedagogów prowadzących przedmiot. 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

Partytury przygotowywanych podczas zajęć utworów. 

Wykaz literatury uzupełniającej 

Partytury utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych kompozytorów różnych epok, reprezentujących różne 

style i techniki kompozytorskie. 

Nagrania DVD i CD utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 

Podręczniki związane z tematyką przedmiotu takich autorów jak: K. Lasocki, S. Wiechowicz, E. Bury, J. Bok.  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Rafał Jacek Delekta, prof. Maria Kochaj, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Ewa Michnik -Szynalska, 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz, ad. (kwal. II st.) Jan Jazownik, ad. (kwal. II st.) Adam Korzeniowski,                            

ad. (II st. kwal.) Lidia Matynian, ad. Marceli Kolaska, ad. Ewa Mizerska-Golonek, ad. Maciej Tworek,                                           

dr Małgorzata Chyła, st. wykł. Ewa Bator 

 

Kierunek studiów  

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej 

Specjalność  

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.49 

Nazwa przedmiotu 

Dyrygowanie 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładu z ćwiczeniami  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I – semestr 1-2 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 wiedza i umiejętności dyrygenckie na poziomie podstawowym sprawdzane podczas egzaminu 

wstępnego 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

ROK I 

 

Realizacja form wokalnych lub wokalno – instrumentalnych  

Repertuar: 

 utwory różniące się stylistycznie i zakresem problemów technicznych, pozwalające na dalsze doskonalenie 

warsztatu dyrygenckiego, umiejętności odczytania i interpretacji dzieła muzycznego 

 program może zawierać utwór o skomplikowanej fakturze, rozbudowanej formie lub wieloczęściowy fragment 

dzieła wokalnego lub wokalno – instrumentalnego, tworzący dramaturgiczną całość (w zależności od stopnia 

zaawansowania i zainteresowań studenta).  

Przykładowo: 

5.) fuga -  np. „Kyrie” z Mszy h – moll J. S. Bacha 
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6.) kilkuczęściowy fragment z kantat, oratoriów, motetów, zawierający recytatyw, arię i rozbudowaną część 

chóralną 

7.) wieloodcinkowy chór oratoryjny w stylu concertato 

8.) rozbudowana kompozycja wokalno – instrumentalna jak np. „Na glinianym wazoniku” S. Wiechowicza  

Metody nauczania  

Zajęcia w formie wykładów z ćwiczeniami (dyrygowanie) odbywają się z udziałem akompaniatora. Integralną 

częścią przedmiotu są także ćwiczenia jako prowadzona przez studenta próba z zespołem wokalnym, 

konsultowana na bieżąco przez pedagoga. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Zajęcia z przedmiotu dyrygowanie są ściśle powiązane z takimi przedmiotami jak zespoły wokalne i 

instrumentalne, metodyka śpiewu zbiorowego oraz metodyka prowadzenia zespołów. Łączenie umiejętności z 

wiedzą zdobytą w czasie nauki tych przedmiotów jest w praktyce realizowane w czasie prowadzonych przez 

studentów prób (z chórem, lub zespołem instrumentalnym), na których studenci pracując nad przygotowywanymi 

na zajęciach z dyrygowania utworami zdobywają doświadczenie praktyczne. Wartość dydaktyczna 

realizowanego programu jest odpowiednio stopniowana i dobierana do poziomu wiedzy dyrygenckiej zdobywanej 

na poszczególnych latach. 

Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest przygotowanie studentów do prowadzenia amatorskich oraz 

szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. 

Cele te osiągane są przez: 

 przyswajanie zasad techniki dyrygowania 

 osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 

 kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych 

 zapoznawanie się ze sposobami odczytywania i uczenia partytur 

 opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji polskiej i światowej literatury 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Egzamin na zakończenie semestru 1-2  

Na ocenę ma wpływ: 

 aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach  

 opanowanie repertuaru w stopniu zadowalającym 

Weryfikacja wiedzy i umiejętności (określone programem nauczania przedmiotu) odbywa się podczas kolokwiów 

i egzaminów ocenianych przez komisję złożoną z pedagogów prowadzących przedmiot. 
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LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

Partytury przygotowywanych podczas zajęć utworów 

Wykaz literatury uzupełniającej 

Partytury utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych kompozytorów różnych epok, reprezentujących różne 

style i techniki kompozytorskie. 

Nagrania DVD i CD utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 

Podręczniki związane z tematyką przedmiotu takich autorów jak: K. Lasocki, S. Wiechowicz, E. Bury, J. Bok.  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Kompozycji 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

Ad. II st. Marek Chołoniewski, dr Mateusz Bień, dr Michał Pawełek 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.50 

Nazwa przedmiotu 

Multimedialne środki dydaktyczne 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II – semestr 1-2 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 predyspozycje manualne 

 podstawowa wiedza na tematy techniczne 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Multimedialne środki dydaktyczne to przedmiot obejmujący obsługę urządzeń technicznych, oprogramowania 

oraz tworzenia prezentacji z zastosowaniem najnowszej technologii. 

Obejmuje obsługę i tworzenie zmiennych konfiguracji sprzętowych i programistycznych, a także zdolność do 

tworzenia indywidualnyych modeli prezentacji multimedialnych. Obejmuje szerokie spektrum ogólnych i 

specjalistycznych opracowań w odniesieniu do teorii i praktyki wykonawczej stosowanej wedukacji muzycznej. 

Metody nauczania  

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z powiązanymi z nimi ćwiczeniami  odbywają się w specjalnie 

przygotowanych pomieszczeniach (Studio Muzyki Elektroakustycznej) wyposażonych w specjalistyczne 

urządzenia służące do odtwarzania muzyki oraz projekcji mulitmedialnej. 

Ćwiczenia polegają na praktycznych ćiczeniach posługiwania się aparaturą, jej podłączeniem w różnej 

konfiguracji, przygotowaniem prezentacji audio i audiowizualnej. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Zajęcia z Mutimedialnych środków dydaktycznych służą do przygotowania i opanowania większości stosowanych 

obecnie systemów technologicznych stosowanych w dydaktyce: 
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 przyswajanie technicznych środków nauczania 

 osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej w obsłudze urządzeń technicznych, w tym 

komputerowych 

 kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych w tworzeniu różnych 

konfiguracji sprzętowych i programistycznych 

 wyznaczanie cełów dydaktycznych powiązanych z zastosowaniem współczesnej technologii 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Egzamin na zakończenie każdego semestru. 

Warunkiem zaliczenia jest aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach a także opanowanie w stopniu 

zadawalającym określonych w programie nauczania: zakresu wiedzy i umiejętności. Ich weryfikacja odbywa się 

podczas kolokwiów i egzaminów ocenianych przez komisję złożoną z pedagogów prowadzących przedmiot.  

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

Wybrane pozycje z literatury specjalistycznej 

Wykaz literatury uzupełniającej 

Wybrane artykuły w Internecie  
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

dr Andrzej Wilk 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność 

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.51 

Nazwa przedmiotu 

Współczesne strategie i koncepcje edukacji 

muzycznej 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy  

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie wykładów i ćwiczeń 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

60 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 1-2 

Punkty ECTS 

9   

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

1. Współczesne systemy i metody wychowania muzycznego. 

2. Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, blokowym i gimnazjum. 

3. Krakowska koncepcja wychowania muzycznego w świetle badań własnych. 

4. Proces postępowania dydaktycznego wg krakowskiej koncepcji. 

5. Działalność naukowo-dydaktyczna Z. Burowskiej. 

6. Gry dydaktyczne w obrębie rodzajów i czynności edukacji muzycznej. 

7. Hospitowanie i prowadzenie zajęć muzycznych w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole wyższej.   

Metody nauczania  

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych. Integralną częścią przedmiotu są praktyki w 

liczbie 24 godz. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

1. Opanowanie przez  studentów umiejętności do pracy dydaktyczno – wychowawczej  w ogólnokształcącej 

szkole podstawowej i gimnazjum.  

2. Zapoznanie studentów z elementami dydaktyki szkoły wyższej. 
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3. Teoretyczna i praktyczna znajomość krakowskiej strategii kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży. 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Semestr 1 – zaliczenie 

 ocena pracy studenta na zajęciach w ciągu semestru 

Semestr 2 – egzamin w formie ustnej 

 znajomość koncepcji i strategii kształcenia muzycznego w szkole ogólnokształcącej 

 praktyczne opanowanie metody solmizacji relacyjnej 

 pozytywna ocena z praktyk terenowych 

 

LITEATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej: 

Burowska Z., Kurcz J., Wilk A. red. (1994) Krakowska koncepcja wychowania muzycznego w świetle 

przeprowadzonych badań, Ak Muzyczna, Kraków 

Kurcz J. red.(1999) Kształcenie nauczycieli muzyki. Stan obecny i perspektywy, Katedra Badań Edukacyjnych 

Akademii Muzycznej, Kraków 

Kodaly Z (1958) Enekeljunk Tisztan, Budapeszt 

Kodaly Z. (1958) Bicinia Hungarica I, Budapeszt 

Przybylski T. (1994) Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie od średniowiecz do czasów współczesnych, Musica 

Iagellonica, Kraków, Podstawa programowa edukacji muzycznej, (2009), MEN   

Przychodzińska (1979) Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, WSiP,  Warszawa 

Wilk A (2004) Problemat kompetencji muzyczno –  pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i 

nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992-1999, 

Akademia Pedagogiczna, Kraków 

 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

Jankowska M.(2002) Zoltan Kodaly , O edukacji muzycznej, Akademia Muzyczna, Warszawa 

Jankowska M., Jankowski W.(1998) Myślenie muzyczne a metoda solmizacji relatywnej, Akademia Muzyczna, 

Warszawa 

Kodaly Z.(1958) Enekeljunk Tisztan, Budapeszt 

Kodaly Z (1958) 333 Olvasogyakorlat, Budapeszt 

Kodaly Z. (1958) Bicinia Hungarica I, Budapest 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Edukacyjno-Muzycznych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. Marta Wierzbieniec 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.52 

Nazwa przedmiotu 

Krytyka i prelekcja 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot obowiązkowy 

specjalność: nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych i 

wokalno-instrumentalnych 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń  z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30  

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok II semestr 3-4 

specjalność: nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

Rok I lub II semestr 1-2 lub 3-4 

specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych i 

wokalno-instrumentalnych 

Punkty ECTS 

4  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

SEMESTR 1 

1. Cykl wykładów nt. współczesnej kultury muzycznej i tzw. upowszechniania sztuki 
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 kultura artystyczna i jej odbiorcy 

 kultura masowa 

 kultura ludowa i regionalna 

 współczesne środki przekazu 

 publiczność młodzieżowa 

 formy popularyzacji i upowszechnienia muzyki 

 rola popularyzatorskiego komentarza w audycji radiowej i programie telewizyjnym 

 przygotowanie prelekcji i popularyzatorskiego wykładu 

2. Prezentacja wybranych przykładów audycji radiowych, komentarzy telewizyjnych itp. 

3. Sylwetki i działalność wybitnych popularyzatorów muzyki (L. Bernstein, J. Cegiełła, J. Waldorff, B. 

Kaczyński) – dyskusja na prezentowanymi przykładami 

4. Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji przez studentów, dyskusja uczestników seminarium, ocena, 

ewentualna korekta wypowiedzi, jej powtórne wygłoszenie 

SEMESTR 2 

1. Cykl wykładów na temat estetycznych postaw oceny odtwórstwa muzycznego i dzieła muzycznego 

2. Lektura wybranych recenzji muzycznych. Analiza języka i terminologii recenzji muzycznych. Formy 

publicystyki muzycznej: recenzja, felieton, esej, artykuł problemowy 

3. Pisemne recenzje słuchaczy koncertów i nagrań fonograficznych, pisemne objaśnienia do programów 

koncertów lub audycji radiowych – dyskusja nad pracami studentów 

4. Omawianie wybranych pozycji z zakresu krytyki muzyki współczesnej, czytelnictwo i krytyczne 

omawianie artykułów na tematy muzyczne w prasie codziennej, periodykach kulturalnych i 

profesjonalnych pismach muzycznych 

5. Pisemne prace poświęcone wybranemu dziełu, kompozytorowi, problemowi współczesnej kultury 

muzycznej (esej, felieton); artykuł lub rozprawka teoretyczno krytyczna poświęcona wybranemu utworowi 

muzyki współczesnej; dyskusja nad pracami studentów 

Metody nauczania  

 zajęcia grupowe w formie ćwiczeń poprzedzonych wykładami i seminariami 

 prezentacja audycji radiowych i programów telewizyjnych, wygłaszanie prelekcji, prezentacja nagrań 

fonograficznych, porównywanie różnych wykonań utworu muzycznego, prezentacja nagrań muzyki 

najnowszej 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 przygotowanie do samodzielnej działalności upowszechnieniowej i publicystycznej w zakresie muzyki, a 

w szczególności do: upowszechniania muzyki w formie działalności prelekcyjnej i publicystycznej, krytyki 

odtwórstwa muzycznego, oceny dzieł muzyki współczesnej i publikacji książkowych na tematy muzyczne 

Możliwe języki nauczania 

polski, niemiecki 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną – na koniec każdego semestru  

(na podstawie pracy studenta i jego aktywnego uczestnictwa w zajęciach) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

 Beylin P.: O muzyce i wokół muzyki. Felietony, Kraków 1975 

 Cagiełła J.: Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej, Kraków 1976 

 Jarociński S.: Muzyka i mózg.  Eseje, Kraków 1974 

 Mycielski Z.: Postludia, Kraków 1977 

 Panek W.: Upowszechnieni kultury muzycznej, Warszawa 1980 

 Pociej B.: Szkice z późnego romantyzmu, Kraków 1978 

 Polony L.: W kręgu muzyki wyobraźni. Eseje, artykuły, recenzje, Kraków 1980 

 Polony L. (red.): Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70.,  Materiały XVII 

Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej. Kraków 1986 

 Schaeffer B.: Muzyka XX w. – twórcy i problem, Kraków 1975. 

 Waldorff J.: Sekrety Polihymnii,  Warszawa 1965. 

 Zieliński T. A.: Style, kierunki i twórcy muzyki XX w., Warszawa 1972 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Kompozycji 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

st. wykł. Joanna Wnuk-Nazar 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność (dotyczy studiów II stopnia) 

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.53 

Nazwa przedmiotu 

Analiza - fuga 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

 przedmiot obowiązkowy  

specjalność; prowadzenie zespołów wokalnych i 

wokalno-instrumentalnych 

 przedmiot alternatywny 

specjalność: nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie ćwiczenia z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I - semestr 2 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 wiedza z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej i form muzycznych na poziomie absolwenta 

studiów I stopnia. 

 ukończony przedmiot - analiza dzieła muzycznego 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 omówienie wstępnych faz kształtowania się polifonii ścisłej (kanon, motet, ricercar) 

 J. S. Bach – Das Wohltemperierte Klavier, Die Kunst der Fuge BWV 1080, Musikalisches Opfer  BWV 

1079, Msza h-moll BWV 232 

 fuga w oratoriach XVII, XIX, XX wieku 
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 fuga/ fugato w symfoniach XVIII, XIX, XX wieku 

             XX wiek – nowa postać fugi 

Metody nauczania  

 omówienie w formie wykładów opracowywanych utworów ilustrowanych przykładami muzycznymi 

 ćwiczenia praktyczne w przeprowadzaniu analizy, zajęcia przy instrumencie 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 umiejętność precyzyjnej analizy dzieł kształtowanych techniką ścisłej polifonii 

 świadomość roli polifonii ścisłej w tektonice, narracji i przestrzeni muzycznej dzieła 

Możliwe języki nauczania 

polski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 egzamin ustny -  ocena przygotowanej analizy pisemnej wybranej fugi  

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

 J. Chomiński – Historia harmonii i kontrapunktu 

 J. S. Bach - Das Wohltemperierte Klavier, Die Kunst der Fuge BWV 1080, Musikalisches Opfer  BWV 

1079, Msza h-moll BWV 232 

 W. A. Mozart – Requiem d-moll KV 626 

 D. Szostakowicz – Preludia i fugi 

 P. Hindemith – Ludus Tonalis 

 W. Lutosławski – Preludium i fuga na 13 instr. smyczkowych 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

prof. dr hab. Jerzy Kurcz 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.54 

Nazwa przedmiotu 

Współczesna literatura chóralna 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

 przedmiot obowiązkowy  

specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych i 

wokalno-instrumentalnych 

 przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

specjalność: nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I – semestr 1-2 

specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych                     

i wokalno-instrumentalnych 

Rok II – semestr 3-4 

specjalność: nauczanie przedmiotów teoretyczno-

muzycznych 

Punkty ECTS 

5 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 podstawowa wiedza w zakresie literatury chóralnej i doświadczenie w prowadzeniu zespołu chóralnego 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 słuchanie i analiza z wykorzystanie zapisu partyturowego wybranych i charakterystycznych dla 

kompozytora kompozycji wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 

 szersze poznanie twórczości chóralnej czołowych kompozytorów polskich, reprezentujących różne 
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pokolenia (K. Penderecki, H. M. Górecki, W. Kilar, R. Twardowski, A. Koszewski, J. Świder, M. Sawa, M. 

Jasiński, Paweł i Marcin Łukaszewski, H. Botor, W. Widłak, M. Chyrzyński, M. Bembinow i inni) 

 poznanie twórczości współczesnych czołowych kompozytorów innych narodowości (J. Rutter, A. Part, J. 

Tavener, E. Raiski, S. Klemola, D. Bardos i inni) 

 analiza nagrań  różnych interpretacji wykonawczych tych samych utworów chóralnych 

 słuchanie czołowych zespołów wykonawczych krajowych i zagranicznych  

Metody nauczania  

Zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych z konwersatorium. 

Wykorzystywane są partytury współczesnych twórców komponujących na zespół chóralny oraz nagrania CD i 

DVD czołowych zespołów chóralnych.  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 poznanie w szerszym zakresie współczesnych utworów chóralnych kompozytorów polskich i obcych 

 wieloaspektowa analiza wybranych kompozycji 

 orientacja w zakresie wydawnictw partyturowych i nagrań fonograficznych współczesnej literatury 

chóralnej 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 lub 3 – zaliczenie (systematyczny i aktywny udział w zajęciach - ocenianie ciągłe) 

semestr 2 lub 4 – zaliczenie z oceną (kolokwium) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Partytury utworów chóralnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. dr Agnieszka Draus, as.  Joachim Mencel pod opieką prof. dr hab. h.c. Mieczysława Tomaszewskiego 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.55 

Nazwa przedmiotu 

Etnomuzykologia 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia zbiorowe w formie wykładów 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 1 lub 2 

Studenci mają możliwość wyboru semestru/tematyki 

przedmiotu 

Punkty ECTS 

4  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

brak 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Semestr 1 

Muzyka Świata  

 muzyka hiszpańska - flamenco 

 muzyka afro- kubańska – salsa, merengue  

 muzyka brazylijska – bossa nova, samba 

 muzyka afrykańska – muzyka różnych plemion i krajów 

 muzyka żydowska różnych tradycji 

 muzyka ludowa Stanów Zjednoczonych- blues, jazz, bluegrass 

 muzyka arabska – Liban, Afryka Północna 

 najbardziej charakterystyczne elementy muzyki etnicznej różnych krajów Europy m.in. Irlandii, Szkocji, 

Norwegii, Rosji, Macedonii, Bułgarii, Francji. 
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Semestr 2 

Studia dotyczyć będą zagadnień związanych głównie z polskim folklorem muzycznym, uzupełnionym wiedzą 

z zakresu polskiej geografii, folklorystyki i instrumentologii. Studia mają także za zadanie ogólnie wprowadzić 

słuchaczy w zagadnienia będące przedmiotem badań tzw. etnografii muzycznej.  

Metody nauczania  

 zajęcia prowadzone w formie wykładu połączonego z konwersatorium. Wykorzystywane są nagrania 

DVD, CD – audio i video 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu etnomuzykologii, umożliwiające rozwój 

osobistych zainteresowań i doskonalenie warsztatu pracy. 

 poznanie muzyki etnicznej różnych krajów i kultur, jej genezy, historii, form, instrumentarium, jej wpływu 

na inne gatunki muzyki itd. 

 umiejętność analizy elementów dzieła muzycznego muzyki etnicznej. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 - egzamin pisemny w formie testu 

semestr 2 – egzamin w formie ustnej  

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

A. Czekanowska, Etnografia muzyczna: metodologia i metodyka, PWN, Warszawa 1971, r. I, II oraz s. 85-105 

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

S. Żerańska-Kominek – Muzyka w kulturze; Wprowadzenie do etnomuzykologii, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1995, rozdziały: 1-7 

K. Kwaśniewicz – Zwyczaje i obrzędy rodzinne, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, s. 89-126: 

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

hasło: Muzyka ludowa polska, w: Słownik Folkloru Polskiego, red. J.Krzyżanowski; 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Teorii i Kształcenia Słuchu 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

ad. Maciej Zieliński 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.56 

Nazwa przedmiotu 

Kontrapunkt II 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczenia z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

4 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Znajomość zasad muzyki oraz harmonii tonalnej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Ukazanie metod stosowania zasad kontrapunktu w utworach J. S. Bacha i probie ich zastosowania we własnych 

zadaniach 

Metody nauczania  

Prezentacja wybranych dzieł Bacha jako punktu wyjścia dla ćwiczeń technik kontrapunktu w określonych 

gatunkach muz. XVIII wieku (preludium chorałowe, chorał triowy, sonata triowa, fughetta) w postaci 3 własnych 

prac studentów. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  

Opanowanie podstaw techniki kontrapunktu XVIII-wiecznego, umiejętność wskazania ich specyfiki w aspekcie 

określonych dzieł 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski 
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ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Egzamin polegający na skonstruowaniu poprawnej odpowiedzi (realna, tonalna) na zadany temat muzyczny, 

warunkiem egzaminu są poprawnie wykonane 3 zadania 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

 J.S. Bach, Orgelwerke  

 J.S. Bach, Sonaty triowe 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Teresa Arend 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność 

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.57 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka zasad muzyki 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu   

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 1 lub 3 

Punkty ECTS 

2  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 pełny zakres wiedzy z zasad muzyki 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 ogólno dydaktyczne kryteria poprawności lekcji 

 omówienie podstaw programowych przedmiotu 

 budowa i cele lekcji 

 dobór i układ materiału nauczania, sposoby jego realizacji 

 różne formy sprawdzania wiedzy uczniów 

 sposoby i metody korelacji zasad muzyki z innymi przedmiotami teoretycznymi  

 konstruowanie konspektów lekcji 

 omawianie hospitowanych i samodzielnie przeprowadzonych lekcji w szkole muzycznej II st. 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe prowadzone są w formie ćwiczeń z elementami wykładu, dyskusji na temat doboru 

podręczników szkolnych czy sposobów rozwiązywania problemów dydaktycznych a także ćwiczeń praktycznych, 

podczas których studenci konstruują konspekty lekcji. Integralną częścią realizacji przedmiotu są praktyki w 

liczbie 15 godz. 

Cele nauczania i efekty kształcenia  



212 

 

 właściwe przygotowanie studentów / merytoryczne i metodyczne / do prowadzenia zajęć zasad muzyki w 

szkole muzycznej II st. 

 zapoznanie z podstawami programowymi przedmiotu, metodami pracy i ćwiczeniami praktycznymi 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną 

- ocenianie ciągłe obejmujące: aktywność i kreatywność studentów,  prace pisemne  

                / propozycje ćwiczeń do wybranych zagadnień, konspekty lekcji /  

             - ocena praktyki pedagogicznej 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

F. Wesołowski – Zasady muzyki / podręcznik / 

F. Wesołowski Materiały do nauki o skalach muzycznych 

M. Drobner Systemy i skale muzyczne 

A. L. Ostrowski – Nauczanie zasad muzyki i kształcenia słuchu – szkice metodyczne 

Wykaz literatury uzupełniającej 

J. K. Lasocki – Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce 

W. Rudziński – Nauka o rytmie muzycznym cz. I i II 

D. Radziwiłowicz – Ćwiczenia z zasad muzyki 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

mgr Teresa Arend 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.58 

Nazwa przedmiotu 

Metodyka literatury muzycznej 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot alternatywny dowolnego wyboru 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu 

Suma godzin we wszystkich semestrach 

15 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 2 lub 4 

Punkty ECTS 

2  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 zasób wiadomości z historii muzyki, znajomość literatury muzycznej 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 omówienie podstaw programowych oraz umiejętności uczniów 

 dobór i układ materiału oraz repertuaru muzycznego zgodnego z podstawami programowymi  

 formy i metody realizacji programu nauczania 

 budowa i cele lekcji 

 opracowanie konspektów 

 pomoce dydaktyczne 

 różnorodność form sprawdzania wiedzy uczniów 

 korelacji przedmiotów teoretycznych 

 omawianie hospitacji i lekcji przeprowadzonych przez studentów w szkole muzycznej II st. 

Metody nauczania  

Zajęcia grupowe prowadzone są w formie ćwiczeń z elementami wykładu, dyskusji na temat doboru 

podręczników szkolnych czy sposobów rozwiązywania problemów dydaktycznych a także ćwiczeń praktycznych, 

podczas których studenci konstruują konspekty lekcji. Integralną częścią realizacji przedmiotu są praktyki w 

liczbie 15 godz. 
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Cele nauczania i efekty kształcenia  

 merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć literatury muzycznej w 

szkole muzycznej II st. 

 zapoznanie z podstawami programowymi przedmiotu oraz  metodami ich realizacji 

 nabycie umiejętności doboru i modyfikacji programu nauczania uwzględniającego podstawy programowe 

oraz konstruowania konspektów lekcji 

Możliwe języki nauczania 

polski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 zaliczenie z oceną 

      - ocenianie ciągłe obejmujące: aktywność i kreatywność na zajęciach, prace pisemne 

        / opracowanie dyskografii, przygotowanie pomocy dydaktycznych  oraz  konspektów lekcji / 

             - ocena praktyki pedagogicznej 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Wykaz literatury podstawowej 

D. Gwizdalanka – Historia muzyki 

D. Wójcik – Nauka o muzyce / podręcznik / 

D. Wójcik – ABC form muzycznych 

B. Muchenberg – Literatura muzyczna 

W. Rudziński – Muzyka naszego stulecia 

Wykaz literatury uzupełniającej 

U. Michels – Atlas muzyki cz. I i II 

Biografie kompozytorów 

Przewodniki muzyczne: 

T. Chylińska,S. Haraschin, M. Jabłoński – Przewodnik po muzyce koncertowej  

D. Gwizdalanka – Przewodnik po muzyce kameralnej 

J. Kański – Przewodnik operowy 

I. Turska – Przewodnik baletowy 
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Katedra Chóralistyki 

Stopień/tytuł naukowy/imiona i nazwiska wykładowców 

 dr Marcin Wolak, ad. Maciej Tworek 

 

Kierunek studiów  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność  

 Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych 

 Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych 

Kod przedmiotu 

06.1.2.59 

Nazwa przedmiotu 

Zespoły kameralne 

Stopień i tryb studiów 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Typ przedmiotów 

przedmiot dowolny 

Rodzaj i forma zajęć (wykład/ćwiczenia) 

Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń z elementami 

wykładu  

Suma godzin we wszystkich semestrach 

30 

Lata i semestry, w których realizowany jest przedmiot 

Rok I lub II - semestr 1-2 lub 3-4 

Punkty ECTS 

4  

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 wiedza z zakresu  harmonii, form i stylów muzycznych  

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 praca nad repertuarem i wspólnym kreowaniem wyrazu artystycznego przegotowywanych utworów. 

Program obejmuje literaturę kameralną różnych epok historycznych i jest dostosowany do umiejętności i 

zainteresowań  studentów. 

Metody nauczania  

Praca studentów z zespole kameralnym, w którym doskonalą swój warsztat techniczny, nabywają praktyki 

zespołowej, oraz doświadczenia estradowego. Dobór członków poszczególnych zespołów uwarunkowany jest ich 

podobnymi możliwościami technicznymi.  

Cele nauczania i efekty kształcenia  

 rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności pracy w różnych typach zespołów kameralnych 

(wokalnych, wokalno-instrumentalnych, instrumentalnych) 

 poszerzenie wiedzy z zakresu literatury kameralnej 

 nabycie umiejętności wspólnego muzykowania, doskonalenie podzielności uwagi oraz wzajemnej 
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inspiracji w zespole kameralnym 

 wypracowanie metod rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych  

 zdobywanie praktyki estradowej udział w audycjach muzycznych 

 nabycie umiejętności artystycznego współkreowania utworu muzycznego 

 doskonalenie techniki wokalnej/instrumentalnej oraz precyzji wykonawczej w zespole kameralnym  

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, francuski, niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

semestr 1 lub 3 – zaliczenie (na podstawie pracy i zaangażowania studentów) 

semestr 2 lub 4 – zaliczenie z oceną (prezentacja przygotowanego repertuaru – w formie koncertu) 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Materiały nutowe przygotowywanych utworów 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
Historia Muzyki  
 
ROK I  
L i t e r a t u r a   o b o w i ą z k o w a   
 

ŚREDNIOWIECZE, RENESANS, BAROK 
 
 W. Apel, Gregorian Chant, Indiana Univ. Press, Bloomington 1958. 
 
 Średniowiecze i renesans, opr. dr A. Oberc, skrypt wydany przez Akademię Muzyczną w Krakowie, 
1991.  
 
 Z. Szweykowski: 

- Między kunsztem a ekspresją. 1 Florencja (współautor: Anna Szweykowska) Kraków 1992; 
- Między kunsztem a ekspresją. 2 Rzym (współautor: Anna Szweykowska) Kraków 1994; 
- Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech. I Pierwsze zmiany (współautorzy: Anna   

o Szweykowska, Aleksandra Patalas) Kraków 2000; 
- Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech. II Technika polichóralna (współ-autorzy:     

o Anna Szweykowska, Aleksandra Patalas) Kraków 2000; 
- Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech. III Madrygał wielogłosowy (współautorzy: 
Anna Szweykowska, Aleksandra Patalas, Zofia Fabiańska, Piotr Wilk), Kraków 2001. 
 

 Szweykowska, Wenecki teatr modny, PWM, Kraków 1981.  
 
 E. Obniska: Claudio Monteverdi: życie i twórczość, Gdańsk 1993; 
 
 J. A. Westrup: Purcell, wyd. pol.: Kraków 1986; 
 
 M. Talbot: Vivaldi, I wyd. pol.: Kraków 1988; 
 
 E. Zavarsky: J. S. Bach, I wyd. pol.: Kraków 1975;   
 
 Schweitzer, J.S. Bach PWM 1972; 
 
 Ch. Hogwood, Haendel, Oficyna Artystyczna Astraia, Kraków 2009;  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
Historia Muzyki  
 
ROK II  
L i t e r a t u r a   o b o w i ą z k o w a   
 

Historia muzyki i estetyka 

   M. Tomaszewski, Studia nad pieśnią romantyczną, AM Kraków. 
 Z. Lissa, Historia muzyki rosyjskiej, PWM, Kraków 1955. 
 B. Pociej, Szkice z późnego romantyzmu, PWM, Kraków 1978. 
 S. Jarociński, Ideologie romantyczne, PWM, Kraków 1979. 

 
Monografie kompozytorów 
GLUCK 

 R. Rolland, Gluck, PWM. 
 R. Rolland, Z pierwszych wieków opery, PWM. 

 
HAYDN 

 K. Geiringer, Haydn, PWM. 
 
MOZART 

 Einstein, Mozart, PWM. 
 S. Jarociński, Mozart, PWM. 

 
BEETHOVEN 

 Poniatowska, hasło w Encykl. Muz. PWM. 
 W. Dulęba, Beethoven (wybór tekstów R. Rollanda). 
 S. Łobaczewska, Beethoven, PWM. 
 Orga, Beethoven, PWM. 
 Poniatowska, Faktura fortepianowa Beethovena, PWM. 
 G.R. Marek, Beethoven, PIW. 

 
SCHUBERT 

 T. Marek, Schubert, PWM. 
 P. Woolford, Schubert, PW.M 
 H. Hryszczyńska, Zarys bibliografii, AM w Krakowie. 

 
SCHUMANN 

 T. Dowley, Schumann, PWM. 
 
MENDELSSOHN 

 K. Kohler, Mendelssohn, PWM. 
 
CHOPIN 

 M. Tomaszewski, hasło w Encykl. Muz. PWM. 
 M. Tomaszewski, Muzyka Chopina na nowo odczytana, AM w Krakowie. 
 M. Tomaszewski, CHOPIN. Człowiek, dzieło, rezonans.  
 Bełza, F. Chopin, PAX. 
 J. Chomiński, Chopin, PWM. 
 Czartkowski, Z. Jeżewska, Chopin, PIW. 
 F. Hoesick, Chopin, PWM. 
 J. Iwaszkiewicz, Chopin, PWM. 
 Z. Jachimecki, Chopin, Inst. Wyd. „Sztuka”. 
 Z. Lissa, Studia nad twórczością Chopina, PWM. 
 L. Mazel, Studia chopinowskie. 
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 T. A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza. PWM. 
 K. Wierzyński, Życie Chopina, KAW. 

 
BERLIOZ 

 R. Clarson-Leach, Berlioz, PWM 2000. 
 
LISZT 

 F. Szenic, F. Liszt, PIW 1969. 
 B. Morrison, Liszt, PWM 1999. 

 
WAGNER 

 Z. Jachimecki, Wagner, PWM 1973. 
 B. Pociej, Wagner, PWM 2004. 
 E, Schurè, Ryszard Wagner i jego dramat muzyczny, VID 1999. 

 
MONIUSZKO 

 Almanach moniuszkowski, Czytelnik 1952. 
 J. Prosnak, Moniuszko, PWM 1980. 
 W. Rudziński, Moniuszko. Studia i materiały, t. 1-2, PWM 1955, 1961. 

 

CZAJKOWSKI 

 E. Dziębowska, hasło Czajkowski, [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia Muzyczna PWM, część 
biograficzna, t. 1, Kraków 1979. 
 H. Swolkień, Czajkowski, PIW, Warszawa 1976. 
 Alszwang, Czajkowski, PWM 1979. 
 Holden, Piotr Czajkowski. Tragiczny i romantyczny, Alfa-Wero 2001. 
 
DVOŘÁK  
 M. Negrey, hasło Dvořák, [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia Muzyczna PWM, część 
biograficzna, t. 2, Kraków 1984. 
 J. Berkovec, Dvořák, PWM, Kraków 1976. 
 
KARŁOWICZ 
 Chybiński, Karłowicz. Kronika życia artysty i taternika, PWM, Kraków 1949. 
 Praca zbiorowa: Z życia i twórczości M. Karłowicza, PWM, Kraków 1970. 
 L. Polony, Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza, PWM, Kraków 1986. 
 Wightman, Karłowicz. Młoda Polska i muzyczny fin de siècle, PWM, Kraków 1996. 
 
MAHLER 
 B. Pociej, Mahler, PWM, Kraków 1992. 
 
MUSORGSKI 
 H. Swolkień, Musorgski, PWM, Kraków 1970. 
 T. Malecka, Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Musorgskiego, Kraków 1996. 
 

RIMSKI-KORSAKOW 

 H. Sołowcow, Rimski-Korsakow, PWM, Kraków 1956. 
 
VERDI 
 H. Swolkień, Verdi, PWM, Kraków 1968. 
 
WAGNER 
 Z. Jachimecki, Wagner, PWM, Kraków 1973. 



220 

 

 E. Schuré, Ryszard Wagner i jego dramat muzyczny, Wyd. V.I.D.I. 1999. 

 

 
L i t e r a t u r a   u z u p e ł n i a j ą c a  
 

Historia muzyki i estetyka 

 Praca zbiorowa - cykl: Muzyka i liryka, red. M. Tomaszewski, AM Kraków. 

 Praca zbiorowa: Szkice o kulturze muzycznej XIX w., PWM, Kraków 1980. 

 Praca zbiorowa: Muzyka polska a modernizm, PWM, Kraków 1981. 

 E. Bieńkowska, Wagner a niemiecka utopia sztuki, „Res Facta” nr 8. 

 Z. Helman, Dramaturgiczna funkcja harmoniki w „Tristanie i Izoldzie”, „Muzyka” 1972.  

 F. Nietzsche, Narodziny tragedii, 1907. 

 L. Polony, Hermeneutyka i muzyka, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003. 

 M. Tomaszewski, Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego, [w:] Muzyka w kontekście 

kultury, PWM, Kraków 1978. 

 M. Tomaszewski, Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym: 1876-1976, Zeszyty Naukowe 

PWSM, Kraków 1977. 

 M. Tomaszewski (red.), Muzyka i liryka, Akademia Muzyczna w Krakowie. 

 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna 

w Krakowie, Kraków 2000. 

 
Lektury w językach obcych (dostępne w naszej bibliotece i czytelni): 

 Th. Georgiades, Schubert. Musik und Lyrik. 

 Greither, Die sieben grossen Opern Mozarts. 

 R. Kelterborn, Zum Beispiel Mozart. 

 M.J.E. Brown, E. Sams, Schubert, The New Grove Series. 

 K. Tyson, Beethoven, The New Grove Series.  

 Ch. Berger, Phantastik als Konstruktion, Berlioz, Symph. Fant. 

 Fellinger, Uber die Dynamik von J. Brahms. 

 R. Hoffmann, J. Brahms. Zeittafeln zu Leben und Werk. 

 S. Kross, Brahms Bibliographie. 

 F. Krummacher, Brahms Analysen. 

 M.L. McCorle, J. Brahms – Verkverzeichnis. 

 W. Morik, J. Brahms und sein Verhaltnis zum deutschen Volkslied. 

 P. Bekker, Mahlers Sinfonien, Verlegt bei Hans Schneider, Tutzing 1969. 

 R. S. Parks, The Music of Claude Debussy, Yale University Press 1989. 

 R. Taruskin, Eight Essays and an Epilogue, Princeton 1993. 

 J. Lewsey, Who’s who and what’s what in Wagner, Ashgate 1997. 
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 C. Floros, Mahler. Visionär und Despot, Arche 1998. 

 S. Sadie (ed.), Wagner and his operas, 2000. 

 
 
Katalogi tematyczne poszczególnych kompozytorów  
(dostępne w czytelniach AM i PWM; drugie nazwisko wskazuje na autora katalogu): 

 Haydn – v. Hoboken    AM, PWM 

 Mozart – v. Kochel    AM, PWM 

 Beethoven – v. Kinsky    AM, PWM 

 Beethoven – Nottebohm   AM, PWM 

 Schubert – Dutsch    PWM 

 Mendelssohn – reprint H. Baron   PWM 

 Weber – Jahns     PWM 

 Schumann – reprint H. Baron   PWM 

 Liszt – reprint  H. Baron    PWM 

 Liszt – Raabe     PWM 

 Brahms – Cracle    AM, PWM 

 Wagner – Kastner    PWM 

 Czajkowski – Jurgenson    PWM 

 Strauss – Asov      PWM 

 Dvořák – Burghauser    PWM 

 Karłowicz – Michałowski    AM, PWM 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
Historia Muzyki  
 
ROK III  
L i t e r a t u r a   o b o w i ą z k o w a   
 

 
MUZYKA W EUROPIE I AMERYCE 

Zagadnienia ogólne: 

 Jarociński, Stefan, Orfeusz na rozdrożu. Sylwetki muzyków XX wieku, Warszawa 1958. 
 Jarzębska, Alicja, Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, Wrocław 
2004. 
 Piotrowska, Maria, Neoklasycyzm w muzyce XX wieku, Warszawa 1982. 
 Rognoni, Luigi, Wiedeńska szkoła muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia, Kraków 1978. 
 Rudziński, Witold, Muzyka naszego stulecia, Warszawa 1995. 
 Skowron, Zbigniew, Nowa muzyka amerykańska, Musica Iagellonica, Kraków 1995. 
 Skowron, Z., Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Warszawa 1989. 
 

Sylwetki kompozytorów: 

Debussy 
 S. Jarociński, Debussy. Kronika życia, dzieła, epoki, Kraków 1972. 
 S. Jarociński, Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1976. 
 Z. Helman, S. Jarociński, hasło Debussy, [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia Muzyczna PWM, 
część biograficzna, t. 2, Kraków 1984. 
 
Ravel 
 V. Jankélévitch, Ravel, PWM, Kraków 1977. 
 J. Paja-Stach, hasło Ravel, [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia Muzyczna PWM, część 
biograficzna, Kraków 2004. 
 
Strawiński 
 Erhardt, Ludwik, Igor Strawiński, Warszawa 1978. 
 Jarzębska, Alicja, Strawiński. Myśli i muzyka, Kraków 2002. 
 Vlad, Roman, Strawiński, Kraków 1974. 
 
Bartók 
 Rudziński, Witold, Warsztat kompozytorski Béli Bartóka, Kraków 1964. 
 Zieliński, Tadeusz A., Bartók, Kraków 1969. 
 
Prokofiew 
 J. Jaroszewicz, Prokofiew, PWM,. Kraków 1983. 
 Konieczna, hasło Prokofiew, [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia Muzyczna PWM, część 
biograficzna, Kraków 2004. 
 
Schönberg, Berg, Webern 
 Stuckenschmidt, Hans Heinz, Schönberg, Kraków 1987. 
 Pople, Anthony, The Cambridge Companion to Berg, Cambridge University Press 1997. 
 Stawowy, Ludomira, Webern, Kraków 1992. 
 
Inni: 
 Cowell, Henry i Sidney, Ives, Kraków 1982. 
 Kaczyński, Tadeusz, Messiaen, Kraków 1984. 
 Bauman-Szulakowska, Jolanta, Sérénité, humor, fantazja. Poetyka muzyki instrumentalnej Francisa 
Poulenca, Poznań 2000. 
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MUZYKA POLSKA 

Zagadnienia ogólne: 

 Droba, Krzysztof (wybór tekstów), Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej. 
Antologia tekstów z lat 1956-2006, Warszawa 2007. 
 Droba K., Malecka T., Szwajgier K. (red.), Muzyka polska 1945-1995, Kraków 1996. 
 Helman, Zofia, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985. 
 Jacobson, Bernard, A Polish Renaissance (20th-Century Composers), London 1996. 
 Lindstedt, Iwona, Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Lublin 2001. 
 Malecka, Teresa (red.), Krakowska szkoła kompozytorska 1888-1988, Kraków 1992. 
 Miklaszewska, Joanna, Minimalizm w muzyce polskiej, Kraków 2003. 
 Nowak, Anna, Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku, Bydgoszcz 1997. 
 Szwarcman, Dorota, Czas Warszawskich Jesieni: o muzyce polskiej 1945-2007, Warszawa 2007. 
 

Sylwetki kompozytorów: 

Lutosławski 
 Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof, Lutosławski. Droga do dojrzałości, Kraków 2003;  

o Lutosławski. Droga do mistrzostwa, Kraków 2004. 
 Kaczyński, Tadeusz, Lutosławski - życie i muzyka (tom IX serii Historia muzyki polskiej), Warszawa 1994. 
 Lutosławski, Witold, Zapiski, opracował Z. Skowron, Warszawa 2008. 
 Michalski, Grzegorz, Lutosławski w pamięci. 20 rozmów o kompozytorze, Gdańsk 2007. 
 Paja-Stach, Jadwiga, Witold Lutosławski, Kraków 1996. 
 Rae, Charles Bodman, Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1996. 
 Skowron, Zbigniew (red.), Estetyka i styl twórczości Lutosławskiego, Kraków 2000. 
 
Panufnik 
 Bolesławska, Beata, Panufnik, PWM, Kraków 2001. 
 Kaczyński, Tadeusz, Andrzej Panufnik i jego muzyka, Warszawa 1994. 
 Panufnik, Andrzej, Panufnik o sobie, Warszawa 1990. 
 Siemdaj, Ewa, Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna, Kraków 2003. 
 
Penderecki 
 Chłopicka, Regina, Krzysztof Penderecki. Między sacrum a profanum, Kraków 2000. 
 Chłopicka R., Szwajgier K. (red.), Współczesność i tradycja w muzyce K. Pendereckiego, Kraków 
1983. 
 Schwinger, Wolfram, Penderecki. Leben und Werk. Begegnungen, Lebensdaten, Werkkommentare, 
Stuttgart 1979; wersja ang.: Penderecki. His Life and work. trans. by William Mann, London 1989.  
 Siemdaj E., Tomaszewski M. (red.), Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia 
i interpretacje, Kraków 2005. 
 Tomaszewski M., Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje, Kraków 1994. 
 Tomaszewski M. (red.), Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Poetyka i recepcja, Kraków 1996. 
 Tomaszewski M., Penderecki. Bunt i wyzwolenie, Kraków 2008. 
 Zieliński, Tadeusz A., Dramat instrumentalny Pendereckiego, Kraków 2003. 
 
Górecki 
 Thomas, Adrian, Górecki, Kraków 1998. 
 
Inni: 
 Gąsiorowska Małgorzata, Bacewicz, Kraków 1999. 
 Moll, Lilianna, Witold Szalonek. Katalog tematyczny dzieł. Teksty o muzyce, Katowice 2000. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
Literatura muzyczna  
ROK I  

 
ŚREDNIOWIECZE, RENESANS 

k a n o n     u t w o r ó w   
 
Średniowieczna monodia liturgiczna: 
* Proprium Primae missae in Nativitate Domini:  

Introitus: Dominus dixit ad me, Kyrie, Gloria, Graduale: Tecum principium, Alleluia. Dominus dixit ad 
me, Credo, Offertorium: Laetentur caeli, Sanctus, Agnus Dei, Communio: In splendoribus sanctorum 
(CD 214) 

* Antyfony Maryjne: Alma redemptoris, Ave Regina Caelorum, Salve Regina (CD 208) 

* Hymny: Veni creator Spiritus (CD 209), Te Deum Laudamus (CD 210) 
* TOMASZ z Celano (+1256): Dies irae (Sekwencja o Sądzie Ostatecznym) (CD 210-212) 
* VIPO z Burgundii (ok. 1000-1050): Victimae paschali laudes (Sekwencja Wielkanocna) (CD 213) 
* Stephen LANGTON (pocz. XIII w.): Veni Sancte Spiritus (Sekwencja na Zielone Świątki) (CD 213)  

* JACOPONE da Todi (1228-1306): Stabat Mater Dolorosa (Sekwencja na święto Matki Boskiej Bolesnej) (CD 210-
212) 

* Anonim - Ludus Danielis, dramat liturgiczny z XIV w. (CD 1652) 
 
Średniowieczna monodia świecka  
* Marcabru: Pax in nomine Domini 
* Gaucelm FAIDIT (XII w.): Fortz chausa es que tot lo major dan   
* Richard Coeur de Lion: Ja nus hons pris 
* Walther von der VOGELVEIDE (ok.1170-1230): Nu alerst lebe ich mir werde, (pieśń palestyńska) bar  

 
Początki polifonii, epoka organum 
* LEONINUS (XII w., szkoła Notre Dame): Viderunt omnes, organum duplum (CD 1) 
* PEROTINUS (XII/XIII w., szkoła Notre Dame): Viderunt omnes, organum quadruplum (CD 1) 
 
Ars antiqua 
* Anonim - motet 3 gł. Alle, psallite cum luya (CD 1) 
* Anonim - motet 3 gł. Amor potest (CD 1)    
* Petrus DE CRUCE (XIII w.): Aucum ont trouve , motet 3 gł. (CD 1) 

* Adam DE LA HALLE (ok.1237-1286): De ma dame vient, motet 3 gł. (CD 1) 

 

Ars nova francuska 

* Anonim - motet 3 gł. z "Roman de Fauvel" (1320): La mesnie fauveline (CD 1) 

* Philippe De VITRY (1291-1361): Impudenter circumivi, motet 4 gł. (CD 1) 

Cum statua, motet 3 gł. (CD 1) 

* Guillaume De MACHAUT (ok.1300-1377):  

La messe de Notre Dame, msza 4 gł. (Kyrie, Gloria) (CD 2) 

Qui es promesses, motet 3 gł. (CD 1) 

Lasse! Comment oublieray, motet 3 gł. (CD 1) 
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Hoquetus David - 3 gł. motet instrumentalny (CD 1) 

 

Ars nova włoska 

*Jacopo da BOLOGNA (XIV w.): Aquila altera (CD 818) 

* Francesco LANDINO (ok.1335-1397): Ecco la primavera, ballata (CD 818) 

Gran piant d'occhi, ballata 3 gł. (CD 818) 

 

Szkoła burgundzka i współcześni 

* John DUNSTABLE (ok.1385-1454): Alma redemptoris Mater, motet (CD 3) 

Quam pulchra est Maria, motet pieśniowy (CD 3) 

* Guillaume DUFAY (1400-1474): Missa L'homme armè (Kyrie, Gloria) (CD 4) 

Nuper rosarum flores, motet 4 gł. (CD 4) 

Ecclesiae militantis, motet 5 gł. (CD 4) 

* Gilles BINCHOIS (ok.1400-1460): De plus en plus, rondeau 3 gł. (CD z P 2793)  

* Mikołaj z RADOMIA (ok.1430): Magnificat, 3 gł. /fauxbourdon/  

I Szkoła niderlandzka  

* Johannes OCKEGHEM (1425-ok.1496): Missa "Mi-mi", msza 4 gł. (Kyrie, Gloria) (CD 6) 

Alma redemptoris Mater, motet (CD 5) 

Salve regina, motet (CD 5) 

* Jacob OBRECHT (1450-1505):  

Salve Regina (motet 4 i 6 gł.) (CD 1198)  

 

II Szkoła niderlandzka  

* Josquin des PRÉS (ok.1440-1521): Missa "L'homme armè” (Kyrie, Gloria) (CD 7) 

Missa "Hercules" (Kyrie, Gloria) (CD 8) 

La Deploration de Johannes Ockeghem « Nymphes des bois » (CD 8)  

* Pierre de la RUE (1450-1518): Missa prodefunctis (=Requiem), 4 gł. (Introitus, Kyrie) (CD 9) 

Missa "L'homme armè” (Kyrie, Gloria) (CD 9) 

 

Szkoły narodowe: francuska /a/, flamandzka i niemiecka /b/, polska /c/ 

/a/ Clement JANNEQUIN (ok.1480-1560):  

         chanson programowa: Le chant des oiseaux (CD 1312), La Guerre (CD 1814) 

/b/ Heinrich ISAAC (ok.1445-1517): Innsbruck, ich muss dich lassen, lied 4 gł. (CD z P 2791) 

      Ludwig SENNFL (ok.1486-1542): Es taget /Es warb/, quodlibet 4 gł. /Tenorlied/ (CD z P 2796) 

Das Geläut zu Speyer, lied programowa  (CD 1814) 

/c/ Wacław z SZAMOTUŁ (ok.1526-ok.1560): Ego sum pastor bonus, (CD 1490)  
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Już się zmierzcha, pieśń 4 gł. (CD 1490)  

     Mikołaj GOMÓŁKA (1531-1591): 

Melodie na Psałterz Polski (słow. J.Kochanowski),wybór ze 150 psalmów 4 gł.   

psalmy: 11, 29, 46, 47, 137 (CD 1193) 

 

Orlando di LASSO. Szkoła niderlandzkia 3  

Orlando di LASSO (ok.1532-1594): Stabat Mater, motet (CD 12) 

In monte Oliveti, motet (CD 12) 

Requiem (Introitus, Kyrie, Graduale, Tractus, Sequentia: Dies irae, Offertorium, Sanctus, Agnus 

Dei, Communio, In Paradisum) (CD 13) 

Bon jeur mon coeur, chanson (CD 12) 

La nuict froide et sombre, chanson (CD 12) 

 

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA. Szkoła rzymska 

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA (1525-1594):  

Missa Papae Marcelli, /Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei/, 6 /4-7/gł. (CD 10)  

Stabat Mater, 8 /2*4/ gł. wzgl. 12 /3*4/ gł. (CD 11) 

 

 

BAROK 

k a n o n     u t w o r ó w   

 

Manieryzm: twórczość madrygałowa  

* Jacob ARCADELT (ok.1514-1572): Il bianco e dolce cigno, madrygał 4 gł. (CD 1814) 

* Gesualdo da VENOSA (ok.1560-1613):  

Ardo per te (CD 805) 

Moro lasso, madrygał 5 gł.(CD 805),  

Io pur respiro (CD 805) 

 

Camerata florencka  

* Emilio de CAVALIERI (ok.1550-1602), Rappresentazione di anima e di corpo (Prolog, Akt I); 1600 (CD 2009) 

 

Twórczość Claudio MONTEVERDI (1567-1643)  

- Orfeo (favola in musica); 1607 (CD 706-7) 



228 

 

- L'Incoronazione di Poppea; opera (Akt III), 1642 (CD 631-3)  

- Il Combattimento di Tancredi e Clorinda; 1624  (CD 443) 

- madrygały:  

1) Hor ch'el ciel e la terra; (CD 442) 

madrygał z VIII ks. "Madrigali querrieri et amorosi", 1638  

2) Lamento della nimfa; madrygał z VIII ks., 1638 (CD 444) 

 

Instrumentalna muzyka XVII wieku 

* Giovanni GABRIELI (ok.1553-57-1613), Sonata nr 18 a 14; Magnificat a 33  (CD 1182) 

* Jan P. Sweelinck (1562-1621), Echo Fantasia a-moll; Mein junges Leben hat ein End wariacje (CD 

1169) 

* Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Toccata 4 per l’Elevazione, Ricercar 3 (CD 1343) 

* Johann Jakob FROBERGER (1616-1667), Ricercar nr1, Capriccio nr 8  (CD 1351) 

* Johann PACHELBEL (1853-1706), Toccata i fuga B-dur (CD 1350) 

* Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707), Ciacona e-moll (CD 505) 

 

Twórczość G. Carissimiego, H. Schütza, G. B. Lully’ego, H. Purcella  

* Giacomo CARISSIMI (1605-1674)  

- Jephte, oratorium przed 1650, (CD 1139) 

- Baltazar, oratorium (CD 17)  

* Heinrich SCHÜTZ (1585-1672) 

- Jauchzet dem Herrn psalm 100 1619  (CD 1168) 

- Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz; oratorium, 1645 (?)  (CD 20) 

- Pasja wg św. Jana, 1666  (CD 19) 

* Jean Babtiste LULLY (1632-1687), Atys - tragedia liryczna, 1676 (Akt IV) (CD 273) 

* Henry PURCELL (1659-1695)   

- Dydona i Eneasz; opera 1689 (?) (CD 1026) 

 

Styl szkoły neapolitańskiej  

* Alessandro SCARLATTI (1660-1725), Piango, sospiro, e peno kantata  (CD 1679) 

* Giovanni Battista PERGOLESI (1710-1736), Stabat Mater; kantata, 1736  (CD 685) 

 

Twórczość A. Corellego i A. Vivaldiego  

* Arcangelo CORELLI (1653-1713), Fatto per la notte di Natale - concerto grosso op.6 nr 8; wyd.1714  (CD 1680) 

* Antonio VIVALDI (ok.1678-1743)  

- Le Quattro Staggioni op.8; 1725  (CD 287) 

- Juditha Triumphans, oratorium;1716,  (CD 301-2)  
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Twórczość J. S. Bacha (1685-1750) 

- Wariacje Goldbergowskie; BWV 988, 1724  (CD 892) 

- Kunst der Fuge; BWV 1080, 1745-50  (CD 97-8) 

- Koncerty Brandenburskie; BWV 1046-51, 1721  (CD797-9) 

- Kantata "Wachet auf"; BWV 140, 1731  (CD 1180) 

- Pasja wg św. Jana; BWV 245, 1723, 1727   (CD 307-8) 

- Pasja wg św. Mateusza; BWV 244, 1729 (CD 163-5) 

- Msza h-moll, BWV 232, 1724-1739  (CD 1128-9) 

- Weihnachtsoratorium, BWV 248, 1734 (kantata II)   (CD 2177-9) 

 

Twórczość G. F. Händla (1685-1759) 

- Izrael w Egipcie; oratorium, 1738  (CD 33-4) 

- 12 Concerti grossi op.6 ; 1739   (CD 323, 324, 341)  

- Mesjasz; oratorium, 1741   (CD 794-5)  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
Literatura muzyczna  
ROK II  

 
KLASYCYZM, ROMANTYZM 

k a n o n     u t w o r ó w   
 
1. Christoph Willibald GLUCK  (1714-1787) 

Orfeusz i Eurydyka, tekst R. del Calzabigi 
 
2. Joseph HAYDN  (1732-1809) 

Symfonie: nr 45  fis  -  Pożegnalna 
 94  G   -  Z uderzeniem w kotły 

101 D  -  Zegarowa 
  103  Es -  Z werblem kotłów 

101 D  -  Z dudami 
 Kwartety smyczkowe z op. 20 („Słoneczne”) D-dur; op.  76: d  - Kwintowy, C  - Cesarski 
 Oratoria: Stworzenie świata, tekst Lidley wg Miltona, tłum. G.v. Swieten  
 
3. Wolfgang Amadeus MOZART  (1756-1791) 

Symfonie: KV 504 D – Praska (Bez menueta) 
  543 Es 
  550 g 
  551 C – Jowiszowa 
Koncerty: fortepianowe - KV 466 d 
               488 A 
               491 c 
  skrzypcowy    KV 219 A 
  klarnetowy     KV 622 A 

Kwartet smyczkowy KV 465 C Dysonansowy 

Opery:  Don Giovanni (Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni, 1787, libretto L. da Ponte) 
      Die Zauberflöte (Czarodziejski flet; 1991, tekst J.E. Schikaneder) 

Requiem KV 626 
 
4. Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 

Symfonie:  op. 21 I C (1800) 
op. 36 II D (1802) 
op. 55 III Es „Sinfonia eroica" (1803) 
op. 60 IV B (1806) 
op. 67 V c (1808) 
op. 68 VI F „Sinfonia pastorale” (1808) 
op. 92 VII A (1812) 
op. 93 VIII F (1812) 
op. 125 IX d  (finał z chórem i 4. głosami solowymi, z tekst „Ody do radości” F. Schillera, 

1824)  
Uwertury:  op. 72 Leonora III (1806) 

op. 84 Egmont (1810) 
      Koncerty:  koncert fortepianowy op. 37 III c (1803) 

          58 IV G (1808) 

73 V Es (1811) 
koncert skrzypcowy op.61 D (1806) 
koncert potrójny: pf., vn., vc. op. 56 C (1804) 

Kwartety:  op. 18 nr 6 B (1800) 
op. 59 nr 1 F (1806) 
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op. 130 B (1825-26) 
op. 131 cis (1826) 
op. 133 B Große Fuge (1825) 

Sonaty:  na vn i pf op. 47 A Kreutzer (1802-03) 
vc i pf op. 69 A (1808) 
op. 106 B Grosse Sonate für das Hammerklavier (1818) 

Missa Solemnis op. 123 D (1823) 
 
3. Karl Maria von .WEBER (1786-1826) 
     Opera Wolny strzelec, tekst Johann Friedrich Kind 
 
4. Franz .SCHUBERT (1797-1828) 
     Symfonie:  V B (1816) 

VII C Wielka (1828) 
VIII h Niedokończona (1822) 

     Kwartet smyczkowy d Śmierć i dziewczyna (1826) 
     Kwintet pf. A Forellenquintett (1819) 
      Pieśni: Die schöne Müllerin (Piękna młynarka, cykl 20 pieśni, tekst W. Müller, 1823)  

Winterreise (Podróż zimowa, cykl 24 pieśni, tekst W. Müller , 1827) 
oraz: 

Gretchen am Spinnrade (Małgorzata przy kołowrotku, sł. Goethe, 1814) 
Erlkönig (Król Olch, sł. Goethe, 1815) 
Der Tod und das Mädchen (Śmierć i dziewczyna, sł. Claudius; 1817) 
Die Forelle (Pstrąg, sł. Schubart, 1817) 
An die Musik (Do muzyki, sł. Schober, 1817) 
Der Doppelgänger (Sobowtór, sł. Heine, ) 

 
5. Robert SCHUMANN (1810-1856) 
    Symfonie:  I B op. 38 (Wiosenna, 1841). 

II C op. 61 (1845-46) 
III Es op. 97 (Reńska 1850) 
IV d op. 120 (IV d 

    Koncerty:  vc op.129 a (1850) 
 vn. d (1853) 

    Kwintet pf op.44 Es (1842) 
    Muzyka fortepianowa -cykle miniatur: op. 9 Carnaval (Karnawał, 1833-35) 
    Pieśni: op.48 Dichterliebe (Miłość poety, cykl, tekst H. Heine, 1840) 
 
6. Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
     Symfonie:  op.56 nr 3 a (Szkocka, 1842) 

op. 90 nr 4 A (Włoska, 1833) 
op. 107 nr 5 d (Reformacyjna, 1832) 

     Uwertury:  op.21 do Snu nocy letniej (1826) 
op. 26 Hebrydy (1830) 
op. 27 Cisza na morzu i szczęśliwa podróż (1828) 

    Koncerty: vn op.64 e (1844) 
 
7. Fryderyk CHOPIN (1810-1849)  
    Polonezy: A op.40 (1838);  

fis op.44 (1840-41);  
Polonez-fantazja As op.61 (1845-46) 

    Mazurki: D z op.33 (1837-38);  
e i As z op.41 (1838-39);  
fis i a z op. 59 (1845);  

              cis z op.63 (1846) 
    Walce: As z op.42 (1840);  
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cis z op.64 (1840) 
    Preludia z op.28 (1838-39): nr 8 fis;  

nr 15 Des;  
nr 16 b;  
nr 20 c;  
nr 22 g  

    Impromptus: Fis op.36 (1839) 
    Nokturny: g z op. 15 (1830-33);  

Fis z op. 19 (1833);  
cis i Des z op. 27 (1834-35);  
c z op.48(1841),  
H z op.62 (1846) 

    Sonaty: b op.35 (1839);  
h op.58 (1844) 

    Ballady: F op. 38 (1839),  
f op.52 (1842)  

    Scherza: h op. 20 (834-35),  
b op. 31 (1835-37),  
cis op. 39 (1839),  
E op. 54 (1842) 

    Koncerty: e op.11 (1830),  
f op. 21 (1829-30) 

    Pieśni: Hulanka (sł. S. Witwicki, 1830),  
Precz z moich oczu (sł. A. Mickiewicz, 1830),  
Piosnka litewska (sł. ludowe; 1830-31),  
Leci liście z drzewa (W. Pol, 1836),  
Śliczny chłopiec (sł. B. Zaleski, 1841),  
Z gór gdzie dźwigali (sł. Z. Krasiński, 1847)  

 
 
 

PÓŹNY ROMANTYZM 
k a n o n     u t w o r ó w   

 
1. S. MONIUSZKO  (1819-1872) 

Pieśni:  Śpiewniki domowe  wybór, teksty m.in.: A. Mickiewicz, J. Korsak, E. Wasilewski,  
  A.E. Odyniec, J.I. Kraszewski, J. Czeczot, K. Brodziński, J, Kochanowski,  
  J.W. Goethe, H. Heine, W. Pol, J. Prusiński, W. Syrokomla 
Opery:  Halka, tekst W. Wolski 
  Straszny dwór, tekst J. Chęciński 

 
2. H. BERLIOZ  (1803-1869) 

Symfonie: op. 14 – Symfonia Fantastyczna 
      16 – Harold w Italii (z altówką solo) 
Wielka msza za zmarłych (Requiem) 

 
3. F. LISZT  (1811-1886) 

Poematy symfoniczne:  Tasso 
        Mazepa 
        Preludia 
Symfonia Faustowska 

       Koncerty pf:   nr 1    Es 
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 Sonata pf h 

 Etiudy pf  (wybór) 
 
4. J. BRAHMS  (1833-1897) 

Symfonie: op.  68  nr  1  c 
73  nr  2  D 
90  nr  3  F 
98  nr  4  e 

 Koncerty: pf  nr  1  d op. 15   
                            nr  2  B op. 83 
    vn  op. 77  D 
    vn i vc  op. 102  a   Podwójny 
 Kwintet pf  op. 34  f 
 Kwintet cl  op. 115  h 
 Kwartet smyczkowy  op. 51  c 
 Muzyka fortepianowa:  Intermezza op.  117 i 118 
 Niemieckie Requiem  op. 45  na sopran, baryton, chór i orkiestrę, teksty biblijne 
 Pieśni: Cztery pieśni poważne op. 121 (bas), teksty biblijne 
  wybór, m.in.: Wie Melodien zieht es op. 105 nr 1 (Klaus Groth) 
       Immer leise wird mein Schlummer op. 105 nr 2 (Hermann von Lingg) 
 
5. R. WAGNER  (1839-1888) 

Dramaty muzyczne: Tetralogia Pierścień Nibelunga: 
       Złoto Renu, Walkiria, Zygfryd, Zmierzch bogów (wybór fragmentów) 
       Tristan i Izolda 
       Parsifal  (fragmenty) 
 

6. M. RIMSKI – KORSAKOW  (1844-1908) 
Suita orkiestrowa  Szecherezada 
Dramaty muzyczne: Nieśmiertelny kościej, tekst kompozytora 
       Złoty kogucik, tekst W. Bielski wg A. Puszkina 
 

7. M. MUSORGSKI  (1839-1881) 
Dramaty muzyczne:  Borys Godunow, tekst kompozytora wg A. Puszkina i N. Karamzina 
       Chowańszczyzna, tekst kompozytora (fragmenty) 
Pieśni – cykle:  W izbie dziecięcej, teksty kompozytora 
       Bez słońca, tekst  M.I. Goleniszczew-Kutuzow 
       Pieśni i tańce śmierci, tekst M.I. Goleniszczew-Kutuzow 
Noc na Łysej Górze 
Cykl fortepianowy Obrazki z wystawy 
 

8. P. CZAJKOWSKI  (1840-1893)  

 Symfonie: op.  36 IV f 

  64 V  e 

74 VI h  Patetyczna 
 Koncert pf  op. 23  nr  1  b 
 Opera  Eugeniusz Oniegin, tekst kompozytora i K. Szydłowskiego wg A. Puszkina 
 
9. G. VERDI  (1813-1901) 

Opery i dramaty muzyczne: Makbeth, tekst F.M. Piave wg W. Szekspira 
        Traviatta, tekst F.M. Piave wg A. Dumasa 
        Otello, tekst A. Boito wg W. Szekspira 
Requiem 
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10. G. MAHLER  (1860-1911) 

Symfonie:  I  D     Tytan 
    II    c       Zmartwychstania (z altem, sopranem i chórem, tekst: Klopstock) 
    III   d      (z solo altu, chórami: żeńskim i chłopięcym, teksty: Nietzsche i zbiór poezji  
             ludowej – Cudowny róg chłopca) 
    V     cis      

  VIII Es    Tysiąca  (z 8 głosami solowymi, 2 chórami mieszanymi i chórem dziecięcym,  
        tekst:I cz. - H. Maurus i hymn Veni creator 

                            II cz. – scena finałowa z Fausta Goethego) 
     VI   a 
 Pieśni z orkiestrą:  Pieśń o ziemi  (na alt lub baryton, tenor i orkiestrę – cykl 6 pieśni) 
        tekst: VIII w. poezja chińska Li-Tai-Po 
        Pieśni na śmierć dzieci  (5 pieśni) tekst F. Ruckert 
        Pieśni wędrowca  (4 pieśni na baryton) tekst kompozytor 
 
11. A. BRUCKNER  (1824-1896) 

Symfonie:  IV  Es  Romantyczna 
     VII E 

 Te Deum 

 
12. R. STRAUSS  (1864-1949) 

Poematy symfoniczne:   Don Juan 
        Dyl Sowizdrzał 
        Don Kichot 
Opery-dramaty muzyczne: Salome  (na motywach biblijnych) tekst Wilde-Hofmannsthal 
         Elektra  (na motywach antycznych) tekst Hofmannsthal wg  
         Sofoklesa)  
         Kawaler srebrnej róży tekst Hofmannsthal 

 Pieśni: op. 27 – 4 pieśni, teksty: C. Henckell, J. Hart, J.H. Mackay 

       Vier Letzte Lieder  z orkiestrą, teksty: H. Hesse, J. Eichendorf 
 
13. M. KARŁOWICZ  (1976-1909) 

Poematy symfoniczne: Odwieczne pieśni  op. 10 
         Stanisław i Anna Oświecimowie  op. 12 
         Smutna opowieść  op. 13 

 Pieśni: op.1 Zasmuconej, Skąd pierwsze gwiazdy, Pamiętam ciche, jasne, złote dnie, 
Smutną jest dusza moja, op. 3 Mów do mnie jeszcze, Na spokojnym, cichym morzu, 

Śpi w blaskach nocy. 

 
14. A. DVORAK  (1841-1904) 

 Symfonie: VII   d   op. 70 

      VIII  G  op. 88 
                 IX     e   op. 95  Z Nowego Świata 
Koncert vc  h  op. 104 
Requiem  op. 89 
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KANON  UZUPEŁNIAJĄCY 
 

1. Bedřich SMETANA (1824-1884) 
 I Kwartet smyczkowy e-moll (Z mojego życia) 
 Cykl sześciu poematów symfonicznych Moja ojczyzna 
 
2. Edward GRIEG (1843-1907) 
 Koncert pf a-moll op. 16 
 Peer Gynt, suita nr 1 op. 46 
 Peer Gynt, suita nr 2 op. 55 

 
3. Hugo WOLF /1860-1903/ 

Pieśni: Spanisches Liederbuch /Heyse, Geibel/ 
           Italienisches Liederbuch /Heyse/ 

 
4. Jan SIBELIUS (1863-1957) 
 I symfonia e-moll op. 39 
 Koncert vn d-moll op. 47 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
Literatura muzyczna  
ROK III  

 
I połowa XX wieku 

k a n o n     u t w o r ó w   
 
Claude Debussy (1862-1918) 

 Kwartet smyczkowy g-moll op.10 (1893), CD 436, CD 777, CD 987  

 Prélude à „L’après-midi d’un faune” (wg S. Mallarmégo) na orkiestrę (1894), CD 289 

 Pelléas et Mélisande - dramat liryczny w 5 aktach, tekst: M. Maeterlinck (1902) [fragmenty], CD 1688-
90, K 152-153 

 La mer - 3 szkice symfoniczne (1905), CD 289  
 
Maurice Ravel (1875-1937) 

 Kwartet smyczkowy F-dur (1903), CD 436 

 Daphnis et Chloé - symfonia choreograficzna w 3 częściach (1912), CD 64, CD 890 

 Koncert fortepianowy G-dur (1931), CD 65, CD 290 
 
Igor Strawiński (1882-1971) 

 Le Sacre du printemps - obrazy z Rosji pogańskiej w 2 częściach (1913), CD 145, CD 710 

 L’Histoire du soldat do czytania, grania i tańczenia w 2 częściach (1918), K 343 

 Symfonie instrumentów dętych (1920), CD 546-7 

 Symfonia psalmów na chór mieszany i orkiestrę (1930), CD 546-7 

 Koncert skrzypcowy D-dur (1931), CD 411, CD 456-7, CD 593-6 

 The Rake’s Progress – opera w 3 aktach, libretto: W. H. Auden i CH. Kallmann wg cyklu sztychów 
Hogartha (1951) [fragmenty], CD 676-7 

 Movements na fortepian i orkiestrę (1959), CD 637 
 
Arnold Schönberg (1874-1951) 

 Pelleas und Melisande op.5 - poemat symf. wg Maeterlincka (1903), CD 643, CD 1574-8 

 5 Orchesterstücke op. 16 (1909), CD 1573 

 Gurrelieder na solistów, chór i orkiestrę, tekst: J. P. Jacobsen, tłum. niemieckie: R. F. Arnold (1911) 
[fragmenty], CD 840-1 

 Pierrot Lunaire op.21 - 21 melodramatów na głos recytujący, fortepian, flet (także piccolo), klarnet 
(także basowy), skrzypce (także altówkę) i wiolonczelę do wierszy A. Girauda w tłumaczeniu 
niemieckim O. E. Hartlebena (1912), CD 461 

 Ocalały z Warszawy op.46 - kantata na recytatora, chór męski unisono i orkiestrę, tekst: A. Schönberg 
na podstawie opowiadania uchodźcy z getta warszawskiego (1947), CD 1819, K 533 

 
Alban Berg (1885-1935) 

 Koncert skrzypcowy „Dem andenken eines Engels” (1935), CD 592, CD 642 

 Lyrische Suite na kwartet smyczkowy (1926), CD 1808, CD 1882, K 144 

 Wozzeck op. 7 – opera w 3 aktach, libretto: A. Berg wg fragmentów Woyzecka G. Buchnera (1921) 
[fragmenty], CD 1878-9, K 359 

 
Anton Webern (1883-1945) 

 Passacaglia op. 1 na orkiestrę (1908), CD 1360, K642 

 5 Orchesterstücke op. 10 (1913) 

 Kwartet smyczkowy op. 28 (1938), CD 1827, K 644 

 II Kantata op.31 na sopran i bas solo, chór mieszany i orkiestrę, tekst: H. Jone (1943) 
 
Charles Ives (1874-1954) 

 IV Symfonia (1916), CD 404 
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 The Unanswered Question na małą orkiestrę (1906), CD 1534 
 
Béla Bartók (1881-1945) 

 I Koncert skrzypcowy (1908), CD 379 

 Cudowny Mandaryn op.19  - balet pantomima w 1 akcie (1919), CD 714 

 III Kwartet smyczkowy (1927), CD 414 

 Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę (1936), CD 429, CD 714 

 Sonata na 2 fortepiany i perkusję (1937) 

 Koncert na orkiestrę (1943) CD 378, CD 429 
 

Karol Szymanowski (1882-1937) 

 III Symfonia „Pieśń o nocy” op. 27 na tenor (sopran) solo, chór mieszany i orkiestę (1916), CD 638-9, 
CD 1197 

 I Koncert skrzypcowy op. 35 (1916), CD 760 

 Stabat Mater op. 53 – kantata na sopran, alt, baryton, chór miesz. i ork. (1926), CD 1197 

 II Kwartet smyczkowy op. 56 (1927), CD 533, CD 873 

 IV Symfonia koncertująca op.60 na fortepian i orkiestrę (1932), CD 250 

 II Koncert skrzypcowy op. 61 (1933), CD 638-9, CD 760 
 
Edgar Varèse (1883-1965) 

 Ionisation na zespół instrumentów perkusyjnych (1931), CD 1876-7, K 350, K 654 
 
Sergiusz Prokofiew (1891-1953) 

 I Koncert fortepianowy Des-dur op. 10 (1912), CD 1330-31, K 667 

 Symfonia klasyczna D-dur op. 25 (1917), CD 328, CD 1568, CD 1864 

 I Koncert skrzypcowy D-dur op.19 (1917), CD 330 

 V Koncert fortepianowy G-dur op.55 (1932), K 619, CD 1330-31 

 V Symfonia B-dur op.100 (1944), K 603, CD 1866 
 
Dymitr Szostakowicz (1906-1975) 

 I Symfonia f-moll op. 10 (1923), CD 861 

 VII Symfonia C-dur op.60 „Leningradzka” (1941), CD 866 

 VIII Kwartet smyczkowy c-moll op. 110 (1960), CD 438 

 XIV Symfonia g-moll op. 135 „Symfonia śmierci” na sopran, bas i ork. kameralną (1969), CD 871 
 
Arthur Honegger (1892-1955) 

 Pacific 231 (Mouvement symphonique no 1) (1923), CD 1530 
 
Frank Martin (1890-1974)  

 Mała symfonia koncertująca (1945) 
 
 

Od II awangardy do współczesności  
k a n o n     u t w o r ó w   

 
Giacinto Scelsi (1905-1988)  

 Pranam I „Pamięci tragicznej straty Jan i Sia Christou” - na sopran, 12 instumentów i taśmę (1972), 
CD z P 6558 

 Konx-Om-Pax na chór, organy i orkiestrę (1969), K 738 
 
Olivier Messiaen (1908 -1992) 

 Quatuor pour la fin du temps  (1941), CD 1885 

 Chronochromie na orkiestrę (1960), CD 1860 

 La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ (1978), CD 406-407 
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Karlheinz Stockhausen (1928-2007) 

 Gesang der Jünglingen im Feuerofen na taśmę (1956), K 503 

 Gruppen für drei Orchester (1957), K 503 
 
 
John Cage (1912-1993) 

 Koncert na fortepian i orkiestrę (1958), CD 530 
 
Yannis Xenakis (1922-2000)  

 Jalons (1987), CD 738 
 
György Ligeti (1923-2006))  

 Koncert fortepianowy 
 
Luciano Berio (1925-2003) 

 Symfonia na osiem głosów wokalnych i orkiestrę (1968), CD 750 
 
Luigi Nono (1925 – 1990) 

 Variazioni canoniche (1950), CD 1818 
 
György Kurtág (1926)  

 Messages de feu demoiselle R.V. Troussova na sopr. i cymbały (1976-80), CD 1577 
 
George Crumb (1929) 

 Black Angels na kwartet smyczkowy (1970), CD 438 
 
Bronius Kutavičius (1932) 

 Paskutines pagoniu apeigos (Ostatnie obrzędy pogańskie) – oratorium (1978), K 557 
 
Arvo Pärt (1935) 

 Berliner Messe (1990-92), CD 460 

 Pasja wg św. Jana (1982) 
 
Gija Kancheli (1935) 

 VI Symfonia (1980-81), K 523 
 
Steve Reich (1936) 

 Variations for Winds, Strings and Keyboards, CD 61 
 
Gerard Grisey (1946-1998)  

 Partiels (1975) 
 

MUZYKA POLSKA 
 
Stanisław Wiechowicz (1893 – 1963) 

 Scherzo symfoniczne „Chmiel” (1926), K 738 
 
Antoni Szałowski (1907 – 1972) 

 Uwertura symfoniczna (1936), K 738 
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Bolesław Szabelski (1896 – 1979) 

 Toccata na orkiestrę symfoniczną (1938), CD 402 

Aleksander Tansman (1897 – 1986) 

 IV Kwartet smyczkowy, CD 534-5 

Roman Maciejewski (1910 – 1998) 

 Missa pro defunctis – Requiem (1945 - 1959) [fragmenty], CD 384-5 

Grażyna Bacewicz (1909 – 1969) 

 Koncert na orkiestrę smyczkową (1948), CD 684 

 IV Kwartet smyczkowy (1951), CD 681 

 Pensieri notturni (1961), CD 1516-17  

 VII Kwartet smyczkowy (1965), CD 681  
 

Józef Koffler (1896 – 1943?) 

 III Symfonia op. 21 (1935), K 663 
 
Witold Lutosławski (1913 – 1994) 

 Koncert na orkiestrę (1954), CD 249, CD 422, CD 638-9 

 Muzyka żałobna na orkiestrę smyczkową (1958), CD 249, CD 422, CD 638-9 

 Gry weneckie na orkiestrę kameralną (1961), CD 249, CD 423 

 Kwartet smyczkowy (1964), CD 410, CD 893, CD 873, CD 106, CD 424 

 Livre pour orchestre (1968), CD 105 

 Koncert wiolonczelowy (1970), CD 105 

 II Symfonia 

 Koncert fortepianowy (1988), CD 820, CD 1158 

 IV Symfonia (1992), CD 1321 
 
Andrzej Panufnik (1914 – 1991) 

 Uwertura tragiczna (1942), K 279, K 287 

 Muzyka jesieni na orkiestrę bez skrzypiec (1962), K 287, K279 

 Sinfonia sacra (1963), CD 575, CD 574 

 Koncert skrzypcowy (1971), CD 683, CD 537 

 Koncert fagotowy (1985), CD 573 

 Arbor cosmica 
 
Witold Szalonek (1927 – 2001) 

 Les Sons (1965), CD 1591 
 

Tadeusz Baird (1928 – 1981) 

 Cztery sonety miłosne na baryton i orkiestrę do słów W. Szekspira (1956), CD 1535 

 Concerto lugubre na altówkę i orkiestrę, CD 728 
 

Bogusław Schaeffer (1929) 

 Mała symfonia „Scultura” (1962), K 738 
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Wojciech Kilar (1932) 

 Riff 62 na fortepian solo, instrumenty dęte, 2 grupy inst. perkusyjnych i  smyczki (1962), K 638 

 Exodus na sopran, chór i wielką orkiestrę symfoniczną (1981), CD 2261 

Henryk Mikołaj Górecki (1933) 

 Genesis II: Canti strumentali per 15 esecutori op. 19 nr 2 (1962), CD 343 

 Refren op. 21 na orkiestrę (1965), CD 343 

 Muzyka staropolska op. 24 na instrumenty dęte blaszane i smyczki (1969), CD 343 

 II Symfonia „Kopernikowska” op. 31 na sopran i baryton solo, chór mieszany i ork. (1972), CD 1936 

 I Kwartet smyczkowy „Już się zmierzcha” op. 62 (1988), CD 808, CD 367 

 II Kwartet smyczkowy „Quasi una fantasia” op. 64 (1990), CD 808 
 

Krzysztof Penderecki (1933) 

 Polymorphia na 48 instrumentów smyczkowych (1961), CD 101-2 

 Passio et mors Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam na głosy solowe, recytatora, chór 
chłopięcy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1966), CD 101-2 

 I Symfonia (1972), CD 1707 

 II Symfonia „Wigilijna” (1980), CD 104, CD 428 

 Polskie Requiem na głosy solowe, chór i orkiestrę symfoniczną (1980-84), CD 227-8 

 Kwartet klarnetowy (1993), CD 727 
 

Krystyna Moszmańska-Nazar (1924-2008) 

 Koncert skrzypcowy (2000), CD 1795 

Marek Stachowski (1936-2005) 

 Divertimento na orkiestrę smyczkową (1978), CD 421 

Zbigniew Bujarski (1933) 

 Musica domestica per archi (1977), K 489 
 

Zygmunt Krauze (1938) 

 Aus aller Welt stammende (1973) 

Tomasz Sikorski (1939 -1988) 

 Holzwege na orkiestrę (1972), CD 755 
 

Eugeniusz Knapik (1951) 

 Up Into the Silence, pieśni na sopran, baryton, kwartet smyczkowy i orkiestrę (1996), CD 2195 
 
Andrzej Krzanowski (1951 – 1990) 

 Audycja II, CD 1782 
 

Paweł Szymański (1954) 

 Lux aeterna (1984), CD 875 

 Koncert fortepianowy (1995), CD 2018 

Paweł Mykietyn (1971) 

 Koncert fortepianowy (1996), K 785 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

dyrygowanie 
 
 
 
REPERTUAR NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 

 
 

S t u d i a  I  s t o p n i a  
s e m e s t r  I                      
         

ROK I    

J. S. Bach  Wer hat  dich so geschlagen  (Pasja wg św. Mateusza BWV 244)  
S. Wiechowicz, S. Niewiadomski  – Zosia    
  

ROK II  

B. Pękiel – Sub Tuum praesidium    
K. Penderecki  – Psalm XXVII I     
  

ROK III  

J.D. Zelenka  – Amen  (Magnificat) 
K. Penderecki  –  Psalm XLII I                                     
 
 
 
s e m e s t r  I I  

ROK I  

C. Janequin  – Aler m’y faut  sur la verdure  
W. z Szamotuł – Już się zmierzcha  

 

ROK II 

Anonim –  Pieśń rokoszan  
J. Haydn  – Quoniam tu solus sanctus  (Msza „Nelsońska”) 
 
ROK III 
J. Brahms – Liebeslieder op. 52, Neue Liebesl ieder  op. 65 (do wyboru jedna pieśń) 
N. Hakim  – Sanctus  
M. Gomółka – Melodie na psałterz polsk i  (do wyboru jeden psalm 
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S t u d i a  I I  s t o p n i a  
                   
s p e c j a l n o ś ć :  
p r o w a d z e n i e  z e s p o ł ó w  w o k a l n y c h  i  w o k a l n o - i n s t r u m n e t a l n y c h   

 

s e m e s t r  I                     
  

ROK I  

J.S Bach – Singet dem Herrn cz. I  
F. Poulenc – Belle et  ressemblante  
 
s e m e s t r  I I   
 
F. Mendelssohn-Bartholdy – Drei Geist l iche  
J. Haydn – Pory Roku   nr 31 
 
s p e c j a l n o ś ć :   

n a u c z a n i e  p r z e d m i o t ó w  t e o r e t y c z n o - m u z y c z n y c h                   

ROK I   

K. Penderecki  – Kaczka pstra   

wybrany utwór z repertuaru lat poprzednich 

 
                
 s e m e s t r  I I              
 
 
E. Bury – Z l iścia chałupkę miała  
wybrany utwór z repertuaru lat poprzednich 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

REPERTUAR dyplomowy NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 
NA STUDIACH I STOPNIA  

 
M. Gomółka  - Melodie na Psałterz Polski 
J.Brahms – Liebeslieder  
N. Hakim  – Sanctus 
Studenci, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego z dyrygowania dokonują wyboru 
(w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym przygotowanie pracy licencjackiej) Psalmu oraz jednego 
z walców J.Brahmsa. Sanctus N.Hakima jest utworem obowiązkowym dla wszystkich. 
 
REPERTUAR dyplomowy NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 
NA JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH 

  

Madrygały:  
John Farmer – Fair Phyllis I saw  
John Willbye – Alas, what hope of speeding  
Daniel Friderici – Wir lieben sehr im Herzen  
Philippe Verdelot – Quanto sia lie’til Giono  
Jacques Arcadelt - Voi ve n’andate al cielo  
Claudin de Sermisy – Tant que vivray  
John Bennet – Weep, o mine eyes  
Antonio Scandello - The Little White Hen  
 
Johann Sebastian Bach - Chorały 
Meinem Jesum laβ ich nicht (Cantata BWV 124)  
Jesus bleibet meine Freude (Cantata BWV 147)  
Es danke, Gott, und lobe dich (Cantanta BWV 76)  
Alleluja (Cantata BWV 142)  
Was Gott thut, das ist wohlgethan (Cantata BWV 75)  
Christe, du Lamm Gottes (Cantata BWV 23)  
Wir singen dir in deinem Heer (Weihnachts-Oratorium BWV 248 
Lob Ehr’ und Preis sei Gott (Cantata BWV 192)  
Pieśń romantyczna: 
Johannes Brahms – Der Bücklichte Fiedler 
Antonín Dvořák – Žitné pole  
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Frühzeitiger Frühling op.59 nr 2  
Felix Mendelssohn-Bartholdy – O wunderbares, tiefes Schweigen op. 48 nr 5 
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Abschied vom Wald  op. 59 nr 3  
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Auf dem See op. 41 nr 6  
Hugo Wolf – Resignation (Sechs geistliche Gesänge nr 3)  
Johannes Brahms – Es geht ein Wehen  
 
Utwór współczesny: 
John Rutter – Gloria, Benjamin Britten – Rejoice in the Lamb  
 
Studenci, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego z dyrygowania dokonują wyboru 
(w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym przygotowanie pracy licencjackiej) jednego z wyżej 
wymienionych utworów renesansowych, barokowych i romantycznych oraz jednej z części Gloria – 
J.Ruttera lub Rejoice in the Lamb B.Brittena.  
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 
ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY 
Repertuar na rok akademicki 2009/1010 
 

1. Johann Sebastian Bach - Chorały 

 Meinem Jesum laβ ich nicht (Cantata BWV 124)  

 Jesus bleibet meine Freude (Cantata BWV 147)  

 Es danke, Gott, und lobe dich (Cantanta BWV 76)  

 Alleluja (Cantata BWV 142)  

 Was Gott thut, das ist wohlgethan (Cantata BWV 75)  

 Christe, du Lamm Gottes (Cantata BWV 23)  

 Wir singen dir in deinem Heer (Weihnachts-Oratorium BWV 248 

 Lob Ehr’ und Preis sei Gott (Cantata BWV 192)  

2. Zygmunt Noskowski – Śpiewnik dla dzieci – wybrane piosenki w opracowaniu na orkiestrę 

smyczkową (aranżacje studentów) 

3. Wolfgang Amadeus Mozart – Drei Divertimenti KV 136, 137, 138 

4. Piotr Czajkowski – Serenada C-dur op.48 

 

 

 
 


