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OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zadnie egzaminu wstępnego na studia uzupełniające w specjalności skrzypce barokowe 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

1. Literatura przedmiotu głównego obejmująca najważniejsze pozycje repertuaru XVII i XVIII wieku 
a. literatura solowa bez bc. 
b. literatura solowa z bc. 
c. muzyka kameralna 
d. koncerty instrumentalne 
e. muzyka orkiestrowa 
f. muzyka wokalno-instrumentalna. 
2. Zagadnienia wykonawcze 
a. dawne techniki trzymania instrumentu i smyczka  
b. retoryka i teoria afektów 
c. zagadnienia wysokości stroju i temperacji 
d. szkoły narodowe 
e. zdobnictwo (dyminucje, zdobnictwo włoskie i francuskie). 

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

Zajęcia grupowe w formie wykładu, obejmujące prezentację nagrań, materiałów nutowych, grę na 
instrumencie oraz wspólną pracę ze studentami nad poszczególnymi zagadnieniami. 

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

Umiejętności: 
Znajomość zasad interpretacji utworów w różnych stylach w zakresie obszernego repertuaru 
instrumentalnego: solowego bez bc., solowego z bc., kameralnego, koncertujące, orkiestrowego i 
wokalno-instrumentalnego. 
Znajomość historii rozwoju i zasad technik wykonawczych XVII-XVIII wieku. Umiejętność wykorzystania 
wiadomości teoretycznych w samodzielnej pracy artystycznej. 
Wiedza: 
Biegła znajomość repertuaru związanego ze swoją specjalnością oraz instrumentami pokrewnymi. 
Świadomość powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykonawstwa 
muzyki dawnej. 
Postawy: 
Zdolność integrowania nabytej wiedzy, umiejętność znajdowania i gromadzenia informacji. Umiejętność 
krytycznej oceny własnych działań. 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, fiński, rosyjski, niemiecki 

 
 
 
 
 
 



ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie: 
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, zaangażowanie oraz wykonanie zadanych prac 
pisemnych.  
Egzamin:  
W semestrach 2 i 4 egzamin komisyjny, obejmujący: 
- prezentację przygotowanej przez studenta na wybrany przez siebie temat (obejmujący zagadnienia 
omawiane podczas rocznej pracy) pracy pisemnej o objętości co najmniej 3 strony maszynopisu, z 
podaniem spisu literatury wykorzystanej podczas jej przygotowywania, opatrzonej niezbędnymi 
przypisami; 
- egzamin ustny obejmujący zagadnienia omawiane podczas zajęć. 

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 50% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności 20% 

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, New York 2001 (wybrane hasła) 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1994- (wybrane hasła) 
D. Boyden, Dzieje gry skrzypcowej, Kraków 1980. 
L. Mozart, Gruntowna szkoła skrzypcowa, Poznań 2007. 
F. Geminiani, The art of playing on the violin, London 1751. 
P. Prelleur, The modern music master, London 1731. 
M. Corrette, L‘ecole d’Orfee, Paris 1738. 
J. J. Quantz, O zasadach gry na flecie poprzecznym, Łódź 2012 (fragmenty) 
Przedmowy i komentarze krytyczne do wydań opracowywanych utworów 
P. Wilk, Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, Wrocław 2005. 

 

Literatura uzupełniająca 

N. Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995.  
N. Harnoncourt, Dialog muzyczny, Warszawa 1999. 
F. Neumann, Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton 1983. 
Sz. Paczkowski, Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Lublin 1998. 
D. Bartel, Musica poetica, Nebraska 1997. 
J. Tarling, Baroque strong playing for ingenious learners, St. Albans 2000. 
J. Tarling, The Weapons of Rhetoric, St. Albans 2005. 
G. Moens-Haenen, Deutsche Violintechnik in 17. Jahrhundert, Graz 2006. 
G. Moens-Haenen, Das Vibrato in der Musik des Barock, Graz 2004. 

 

 


