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Stopień/tytuł naukowy  
kwal. I st. 

Imię 
Teresa Regina  

Nazwisko 
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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na wiolonczeli, gra na violi da gamba 

Stopień i tryb studiów 
II stopień – stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
wiolonczela barokowa 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
Wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
6 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Przedmiot przewidziany głównie dla studentów kierunku instrumentalistyka, specjalność wiolonczela. W 
uzasadnionych przypadkach (szczególne zainteresowanie tematyką) dostępny także dla studentów innych 
specjalności i kierunków. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 
Tematyka zajęć wiąże się ściśle z tzw. wykonawstwem historycznie poinformowanym i obejmuje naukę 
podstaw gry na wiolonczeli barokowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z 
artykulacją, zdobnictwem i zróżnicowaniem stylistycznym, a także korzystaniem z wydań źródłowych.  
Część zajęć, szczególnie w 1szym semestrze, może odbywać się przy użyciu instrumentu 
współczesnego, docelowo jednak powinna odbywać się z użyciem instrumentu co najmniej 
„przystosowanego” do wykonywania repertuaru barokowego.  
 

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

 
Tryb i sposób pracy ze studentem mają charakter indywidualny, dopasowany do jego  potrzeb i 
możliwości. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z pedagogiem, który czuwa nad doskonaleniem 
umiejętności studenta oraz rozwiązywaniem problemów technicznych i interpretacyjnych. Część zajęć 
może się odbywać w formie lekcji otwartych lub wspólnych dla wszystkich studentów klasy. Istotnym 
elementem są dyskusje dotyczące zagadnień estetycznych związanych wykonywaniem muzyki XVII i 
XVIII wieku.  
  

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

 
Celem nauczania przedmiotu wiolonczela barokowa – fakultet jest zaznajomienie studenta z podstawami 
gry na wiolonczeli w kontekście tzw. wykonawstwa historycznie poinformowanego. Po zakończeniu cyklu 
kształcenia student powinien znać podstawowy wiolonczelowy repertuar solowy XVII i 1ej poł. XVIII wieku, 
orientować się w szeroko rozumianej problematyce wykonawczej (sposób trzymania instrumentu i 
smyczka, artykulacja, ozdobniki, podstawowe style muzyczne 2poł XVII i 1ej poł. XVIII w., funkcja 
wiolonczeli, strój i in.) w stopniu co najmniej podstawowym oraz być w stanie wykonać w stopniu 
zadowalającym co najmniej dwa utwory z repertuaru barokowego - w tym jeden solowy - na wiolonczeli z 
ostrunowaniem jelitowym i  bez nóżki oraz przy użyciu kopii smyczka barokowego, w jednym z 
historycznych strojów (tzw. pitch oraz temperacja). 
 

Możliwe języki nauczania 

j.polski, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski 

 

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) 20% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 80% 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

N. Harnoncourt – „Muzyka mową dźwięków” 
Wybrane traktaty XVII i XVIII w. 

 

Literatura uzupełniająca 

Współczesne artykuły dotyczące wykonywania muzyki XVII i XVIII w.  

 

 

 


