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OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne: zdanie egzaminu wstępnego 

 

Treści kształcenia i tematyka zajęć: 
doskonalenie umiejętności grania zespołowego –duety, tria ,kwartety, kwintety lub większe składy. 
Oprócz literatury typowo perkusyjnej na w/w zespoły, łączenie instrumentów dętych z perkusją 
:flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, trąbka, tuba, czy instrumentów smyczkowych  
i strunowych.   
Włączanie i stosowanie (szczególnie w partyturach muzyki graficznej) instrumentów egzotycznych, 
orientalnych, zarówno dętych jak i smyczkowych czy perkusyjnych. Dobór repertuaru zależy od 
indywidualnego poziomu każdego ze studentów oraz rodzaju instrumentów. 
Kształcenie w zakresie swobodnej improwizacji w ramach interpretacji utworu.   
Semestr I i II : utwory zespołowe muzyki współczesnej notowane tradycyjnie. Wykształcenie 
brzmienia zespołowego, doskonalenie wspólnych cech środków wyrazu. 
Semestr III i IV: doskonalenie umiejętności czytania i interpretacji partytur muzyki najnowszej oraz 
notacji graficznej i niekonwencjonalnej. Zapoznanie się z kompozycjami z nurtów: minimal-music, 
happening, teatr instrumentalny.  

 

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

Słuchanie nagrań CD oraz  oglądanie materiałów DVD / VHS jako wzór lub przykład interpretacji muzyki 
współczesnej. Analiza utworów pod kątem formy. Zróżnicowanie i dobór najbardziej odpowiednich pałek 
perkusyjnych. Nabywanie umiejętności w wykonywaniu drobnych instrumentów perkusyjnych, 
specyficznych pałek perkusyjnych, czy akcesoriów spełniających rolę przedmiotów muzycznych (zgodnie 
z partyturami muzyki najnowszej). Udział w seminariach, warsztatach, kursach mistrzowskich i sesjach 
naukowych. Współpraca z kompozytorami, wspólne przygotowanie utworów, oraz poznanie koncepcji 
twórczych. 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza): 
opanowanie umiejętności grania zespołowego, 
umiejętność posługiwania się i dobór środków wyrazu, odpowiadającym literaturze muzyki 
współczesnej 
zapoznanie z różnorodnymi stylami i nurtami muzyki najnowszej i właściwa interpretacja utworów 
realizacja własnych koncepcji artystycznych, z wykorzystaniem indywidualnej wyobraźni, intuicji 
i zdolności kreatywnego myślenia.  

 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, ew.rosyjski 

 



ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Praca studenta w trakcie trwania studiów, na każdym roku jest poddawana dwukrotnemu sprawdzianowi  
i ocenie, w sesji zimowej i letniej. Egzamin praktyczny na zakończenie każdego semestru ma formę 
koncertu otwartego tj. Warsztatów Kompozytorsko- Wykonawczych, z udziałem kompozytorów.       

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 100 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

 

 

Literatura uzupełniająca 

B.Schaeffer- „Dźwięki i znaki. Wprowadzenie do kompozycji współczesnej”  (Warszawa 1969), 
B.Schaeffer – „Mały Informator Muzyki XX Wieku”  (PWM , Kraków 1987) 
W.Kotoński – „Leksykon Współczesnej Perkusji” (PWM S.A., Kraków 1999) 

 


