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Stopień/tytuł 
kwal. I st. 
kwal. I st. 

Imię 
Benedykt 
Wacław 

Nazwisko 
Matusik 
Mulak 

 

Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
Gra na trąbce 

Stopień i tryb studiów 
Stopień II – studia magisterskie – 
stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Instrument główny - trąbka 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
120 

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

Punkty ECTS 
36/40 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 Opanowanie metod efektywnego ćwiczenia i umiejetnosć pracy w znacznym zakresie samodzielnej. 
 Umiejętność wykorzystywania w różnych sytuacjach swojej wyobraźni, intuicji, emocjonalnośći, zdolność 
kreatywnego i elastycznego myślenia oraz działania, a także kontrolowania swoich zachowań – 
szczególnie w zakresie występów publicznych; 
 Znajomość budowy, sposobu funkcjonowania i rozwoju historycznego instrumentu , i orientacja w 

dotyczącej go problematyce technologicznej. 
Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Interpretacja reprezentatywnych utworów z każdego okresu muzyki  począwszy od baroku.  
Przygotowanie co najmniej 12 utworów –po 3 na semestr w tym koncertu , formy cyklicznej i utw. 
dowolnego (jeden utw. na pamięć) 
Doskonalenie czytania nut a vista 
Obowiązkowo – przygotowanie minimum jednego utw. na trąbce piccolo, i minimum jednego utw. na 
trąbce w stroju C lub D 
 Przygotowanie do samodzielnej pracy koncertowej , polegającej na umiejętności nawiązania kontaktu 
z różnymi rodzajami publiczności przez odpowiedni dobór programów koncertowych oraz wierne, płynne i 
artystycznie ukształtowane ich wykonywanie; 

 

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

Wykład na lekcjach indywidualnych, 
Prezentacja własna pedagoga  
Praca z akompaniatorem  
Audycje klasowe 

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

Prawidłowo wykształcony absolwent studiów II stopnia (magisterskich)  wykazuje następujące umie-
jętności: 
– wykonuje obszerny repertuar związany ze swoją specjalnością, wykazując się swobodą 
w interpretowaniu utworów w różnych stylach i specjalizując się w wybranym przez siebie stylu 
-jest przygotowany do całkowicie samodzielnej pracy nad przygotowywaniem repertuaru; 
- opanował grę na różnych rodzajach trąbek( C, D, Es i piccolo)- osiągnął biegłość w czytaniu nut a vista 

– wykazuje głębokie zrozumienie powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi 



elementami studiów oraz wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju artystycznym. 

Możliwe języki nauczania 

Polski , Angielski ,Niemiecki 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 
Opanowanie programu w sposób nadający się do występu publicznego 
Czynny udział w co najmniej dwóch audycjach klasowych 

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) 10 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 90 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)  Ocenę, ostatecznie ustala komisja 
egzaminacyjna 

Ogółem 100 % 
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