
 

SYLABUS   - Śpiew solowy,  studia I stopnia 
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Ryszard  
Piotr  
Agnieszka  
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Jacek  
Olga  
Maria  
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Andrzej  
Maciej  
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Marek 
Marcin 
Radosław  
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Nazwisko 
 
Karczykowski  
Kusiewicz  
Monasterska  
Swarowska-Walawska 
Ozimkowski 
Popowicz 
Seremet-Dziewięcka 
Madej 
Biegun 
Gallas 
Oleś-Blacha 
Rzepka  
Wolak 
Żukowski 
Kowalska 
Wolak 

 

Kierunek studiów  
Wokalistyka 

Specjalność 
Śpiew solowy 

Stopień i tryb studiów 
studia I st. - stacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
śpiew solowy 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
180 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I,II,III,IV,V,VI 

Punkty ECTS 
48/54 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Świadectwo dojrzałości. Odpowiedni materiał głosowy, predyspozycje muzyczne oraz sceniczne, 
stwierdzone w toku konkursowego egzaminu wstępnego. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

-wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu głosowego 
-wiedza z zakresu higieny głosu 
-zarys wiedzy z zakresu akustyki i fizycznych właściwości dźwięku 
-zarys wiedzy z zakresu psychologii, obejmujący zagadnienia związane z opanowywaniem  tremy podczas 
publicznych wystąpień, organizacją procesu samodzielnej pracy nad utworem oraz opanowywaniem 
pamięciowym utworów 
-zarys historii wokalistyki: różne koncepcje i szkoły pedagogiki wokalnej, sławni śpiewacy i pedagodzy 
minionych epok, estetyka śpiewu w różnych okresach historycznych, korelacja pomiędzy ewolucją stylów 
muzycznych a rozwojem techniki wokalnej 
-kształtowanie (lub korekta) właściwej postawy ciała z uwzględnieniem rozluźnienia muskulatury ciała 
-kształtowanie nawyku uzyskiwania elastycznego funkcjonowania muskulatury oddechowej, fonacyjnej i 
artykulacyjnej 
-kształtowanie (lub korekta) nawyku stosowania miękkiego ataku dźwięku 
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-kształtowanie (lub korekta) właściwego sposobu oddychania ze szczególnym uwzględnieniem stosowania 
podparcia oddechowego 
-kształtowanie (lub korekta) prawidłowego sposobu formowania samogłosek ze szczególnym 
uwzględnieniem swobodnej pracy żuchwy, odpowiedniego ustawienia języka i podniebienia miękkiego 
-łączenie i wyrównywanie rejestrów głosu (lub korekta w tym zakresie) 
-kształtowanie umiejętności posługiwania się zróżnicowanymi sposobami artykulacji (legato, non legato, 
staccato) 
-kształtowanie nawyku posługiwania się poprawną i wyrazistą dykcją 
-rozszerzenie skali głosu 
-udźwięcznianie głosu (poprawa wykorzystania rezonatorów) oraz uszlachetnianie jego barwy 
-kształtowanie umiejętności dynamicznego różnicowania śpiewu 
-rozwijanie umiejętności wykonywania ozdobników muzycznych (z uwzględnieniem zróżnicowania 
stylistycznego) 
-kształtowanie techniki koloratury 
-kształtowanie umiejętności logicznego i estetycznego frazowania z uwzględnieniem roli oddechu w 
planowaniu i modelowaniu frazy muzycznej 
-kształtowanie umiejętności interpretacji utworu wokalnego zgodnie z jego budową formalną, z 
uwzględnieniem znajomości kanonów stylu i epoki muzycznej 
-kształtowanie umiejętności (oraz nawyku) muzycznej analizy formalnej oraz literackiej analizy treści utworu 
wokalnego a następnie, w oparciu o nią, tworzenie oryginalnej interpretacji utworu 
-kształtowanie umiejętności kreowania oryginalnych środków wyrazu artystycznego zgodnie z treścią i 
charakterem utworu 
-kształtowanie umiejętności posługiwania się zróżnicowaną barwą głosu, dostosowaną do potrzeb 
wyrazowych i interpretacyjnych 

-kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania pracy nad utworem z uwzględnieniem 
pamięciowego opanowywania materiału 
-rozwijanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej w kontekście kreowania sugestywnej interpretacji 
utworu 
-uwrażliwienie na zagadnienie wpływu tempa na sposób realizacji zagadnień wykonawczych i 
kształtowanie charakteru utworu 
-uwrażliwienie na zmiany harmoniczne, agogiczne, dynamiczne; zmiany artykulacji oraz charakteru utworu 
wynikające z treści jego warstwy literackiej 
-rozumienie i świadome posługiwanie się językiem retoryki muzycznej (w utworach, których zagadnienie to 
dotyczy) 
-rozwijanie kondycji wokalnej owocujące zdobywaniem umiejętności wykonywania coraz dłuższych 
programów  
-rozwijanie umiejętności samodzielnej oceny stopnia aktualnego rozwoju wokalnego w kontekście całego 
cyklu kształcenia 
-kształtowanie umiejętności współpracy z akompaniatorem 
-praktyka wykonawcza owocująca zdobywaniem coraz większej swobody podczas publicznych występów 
z uwzględnieniem nabywania umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu oraz 
dostosowania zachowania do wymogów publicznego występu 
-rozwijanie umiejętności konstruowania samodzielnej oceny wartości własnego, publicznego występu 
-wspieranie samodzielnych poszukiwań dróg rozwoju wokalnego w oparciu o literaturę fachową, fonografię, 
warsztaty i kursy wokalne 
-wspieranie rozwoju osobowości artysty 
 

Metody nauczania (sposób prowadzenia zajęć, używane środki) 

Wykłady w postaci lekcji indywidualnych (2 razy 1 godz. w tygodniu).  
W zajęciach uczestniczy akompaniator w wymiarze uzgodnionym z pedagogiem śpiewu (pozostała część 
czasu jego pracy realizowana jest w formie korepetycji). 
Student realizuje ćwiczenia wokalne i utwory literatury wokalnej we wskazany przez wykładowcę sposób (w 
formie pokazu, objaśnienia lub eksperymentu). Pedagog współdziała ze studentem (obserwuje sposób 
realizacji zadania, zbiera informację zwrotną), aby móc zastosować najtrafniejszą i najbardziej efektywną 
metodę dydaktyczną. Proces dydaktyczny jest mocno spersonalizowany. Istotnym środkiem dydaktycznym 
jest praca z nagraniem audio-wizualnym umożliwiającym studentowi dokonanie oceny własnego działania. 
 

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

Studia licencjackie: Celem trzyletniego cyklu nauczania jest rozwój kompetencji wokalnych, scenicznych i 



ogólno muzycznych umożliwiający kontynuowanie nauki na studiach II-go stopnia. Absolwent studiów I 
stopnia posiada zróżnicowany pod względem formalnym i stylistycznym repertuar wokalny, który potrafi 
wykonać publicznie, prezentując prawidłowy sposób prowadzenia głosu oraz przedstawiając adekwatną do 
treści, sugestywną i przekonywującą interpretację.  
 

Możliwe języki nauczania: polski, angielski, niemiecki. 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności studenta: 
 
ROK I 
I semestr: egzamin semestralny (zimowa sesja egzaminacyjna).  
Program obowiązkowy (wykonany z pamięci): 
       -ćwiczenie wokalne (np. N.Vaccai, G.Concone, B.Lütgen) 
       -włoska aria barokowa 
       -utwór dowolny 
       -utwór dowolny 
 
II semestr: egzamin semestralny (letnia sesja egzaminacyjna).  
Program obowiązkowy (wykonany z pamięci): 
       -aria barokowa 
       -pieśń niemiecka 
       -pieśń polska 
       -utwór dowolny 
 
ROK II 
III semestr: egzamin semestralny (zimowa sesja egzaminacyjna).  
Program obowiązkowy (wykonany z pamięci): 
       -aria oratoryjna 
       -pieśń lub aria słowiańska 
       -utwór XIX w. 
       -utwór dowolny 
 
IV semestr: egzamin semestralny (letnia sesja egzaminacyjna).  
Program obowiązkowy (wykonany z pamięci): 
       -aria W.A.Mozarta 
       -pieśń lub aria anglojęzyczna lub hiszpańska 
       -utwór XX/XXI w (charakter współczesny) 
       -utwór dowolny  
 
ROK III 
V semestr: egzamin semestralny (zimowa sesja egzaminacyjna).  
Program obowiązkowy (wykonany z pamięci): 
       -aria J.S.Bacha 
       -pieśń francuska 
       -klasyczna aria operowa lub oratoryjna 
       -recytatyw barokowy lub klasyczny 
       -utwór dowolny 
 
VI semestr: dyplom licencjacki (letnia sesja egzaminacyjna).  
Program obowiązkowy (wykonany z pamięci): 
       -recital dyplomowy licencjacki, na program którego składa się zróżnicowany, przekrojowy repertuar (ok. 

30 min) 
 

Kryteria oceny:  
Ocenie podlega stopień realizacji założeń techniczno- wykonawczych oraz wartość artystyczna produkcji 
(rozumienie określonego stylu muzycznego, trafność i sugestywność interpretacji, estetyka prowadzenia 
głosu). Ocena formułowana jest na podstawie średniej arytmetycznej wynikającej z punktacji 
zaproponowanej przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej.   
 



Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

egzamin praktyczny 100 % 

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa: 
Wydawnictwa nutowe, wybrane nagrania, monografie, artykuły naukowe i inne publikacje zgodne z 
tematyką poruszanych zagadnień techniczno- wykonawczych oraz realizowanym repertuarem w 
poszczególnych semestrach (sugerowane przez pedagoga). 
 

Literatura uzupełniająca: 
Wydawnictwa nutowe, wybrane nagrania, monografie, artykuły naukowe i inne publikacje rozwijające 
indywidualne zainteresowania studenta, umożliwiające zrozumienie szerszego kontekstu historycznego, 
wykonawczego oraz kulturowego związanego z opracowywanym repertuarem.  
 

 


