
SYLABUS 

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 
Jarosław 

Nazwisko 
Urbański 

 
Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

Nazwa przedmiotu 
Technologie informacyjne 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I i II  

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 
 
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 (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

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 (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 

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


umiejętności i wiedza) 

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 

Terminy, 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 śródsemestralnych  testów 
zaliczeniowych. Brak testu oznacza ocenę 2.0 
Dla osób posiadających minimum 50% obecności istnieje możliwość uzupełnienia testów zaliczeniowych w 
czasie sesji egzaminacyjnej, nie później jednak niż do końca trwania sesji poprawkowej. 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne 100% 

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 
 

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

 
Literatura uzupełniająca 

- 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/

