
AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu 

Katedra Fortepianu 

Katedra Organów 

Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych 

Katedra Skrzypiec i Altówki 
Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu 

Katedra Muzyki Współczesnej i Jazzu  

Stopień/tytuł naukowy  
magister 

Imię 
Barbara  

Nazwisko 
Zawadzka 

 
Kierunek studiów 
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
Studia IIst. stacjonarne i niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Muzyka elektroakustyczna i komputerowa 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
Przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
3 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne – wymagania takie jakie obowiązują na egzamin wstępny do Akademii 
muzycznej 

 

Treści kształcenia i tematyka zajęć -geneza i rozwój muzyki konkretnej i elektronicznej, biografie i 
utwory wybranych kompozytorów. Omówienie nowych instrumentów muzycznych, zaznajomienie z 
najważniejszymi ośrodkami muzyki eksperymentalnej w świecie, prezentacja nagrań, wykonań i 
utworów laureatów konkursów muzyki współczesnej 

 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) wykłady, nagrania CD, 
partytury, filmy DVD, internet, nagrania archiwalne, wykłady gości,  

 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) poszerzenie wiedzy o stylach i kierunkach rozwoju muzyki XX wieku, 
zaznajomienie z prowadzonymi w XX wieku eksperymentami i ich wpływem na rozwój muzyki, 
przygotowanie studentów do świadomego słuchania i profesjonalnej oceny utworów XX wieku, 
zachęcenie instrumentalistów do wykonywania utworów współczesnych kompozytorów, do 
tworzenia ensembli o nowoczesnym profilu wykonawczym i udziału w konkursach i festiwalach 

 

Możliwe języki nauczania polski, angielski 

 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) tak 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne Zaliczenie - Test pisemny 

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności tak 

praca końcowa semestralna/roczna  

http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_dete
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_piano
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_galeria
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_harp
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_violin
http://www.amuz.krakow.pl/cello/wydzialy_instrumentalny_cello.htm
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_wspolczesna


inne (wymienić)  Panel dyskusyjny pod koniec wykładu 

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa Wł. Kotoński – Muzyka elektroniczna , 

 

 
Literatura uzupełniająca  - Barry Schroeder – „Introduction to electronic music”, Pierre Schaeffer – 
“Traite de l’objet musicaux”, Eliot Schwartz – “Electronic music”, John Chadabe  I Experimental 
and electronic music”Jean-CLAUDE Risset – “Musical acoustics”, zaszyty Res Facta, Computer 
Music Journal 

 

 

 


