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Forma zaj ęć:

Wymiar godzinowy* semestr zimowy  - semestr letni

ECTS semestr zimowy - semestr letni
Język przedmiotu

Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni
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Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II
rok akademicki  2012/2013

RETORYKA STOSOWANA
stopień pierwszy

studia stacjonarne

 Usystematyzowanie materiału muzycznego pod kątem jego zastosowania; 
muzyka tła

K_W07

W kategorii wiedzy

Poznanie funkcji, fizjologii  i ekonomiki oddechu  K_W01

Student potrafi definiować podstawowe cechy akustyczne i fizjologiczne głosu 
oraz posługuje się terminologią z tego zakresu

K_W04

Prawidłowa kondycja głosowa 

Otwartość na różnorodność stylistyczną materiału muzycznego

Podstawowa wrażliwość dźwiękowa 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Odniesienie do kierunkowego 

efektu kształcenia

Kategoryzacja materiału dźwiękowego 

Rozwinięcie szerokiej wrażliwości muzycznej i akustycznej 

Poznanie prawidłowych technik ekspresji głosowej
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

Ukształtowanie całkowitego panowania nad głosem pod kątem wykonawczym 

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

2 
Język polski 

Zaliczenie z oceną 

Muzykoterapia
Warsztaty

30 



1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.
2.
3. 50% aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe) 

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: 
egzaminy ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
25% przygotowanie do zajęć 
25% prawidłowa realizacja zadań ćwiczeniowych (ocenianie ciągłe) 

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Poznanie i kategoryzacja literatury muzycznej; podstawowa terminologia muzyczna; dobranie literatury muzycznej i stylistyki pod względem 
stanu psychicznego i somatycznego rozmówcy; ustawienie prawidłowego podparcia oddechowego(ekonomika oddechu); rozluźniające 

techniki oddechowe(ćwiczenia); prawidłowe umiejscowienie głosek (ćwiczenia)podstawowa terminologia techniki głosowej(rozpiętość skali, 
średnie położenie głosu,vibrato, volumen, appoggiatura,rezonans, tesytura,rejestry);parametry głosu biorące udział w budowaniu wyrazu 

artystycznego i ekspresji wypowiedzi; elementy techniczno-interpretacyjne (tempo i rytmika, stosowanie pauz, agogika, akcentacja, 
frazowanie) ćwiczenia; specyfikacja głosek z zastosowaniem ilustracji dźwiękowej; manieryzmy i błędy wymowy (ćwiczenia korekcyjne 
celowane); wytrzymałość aparatu głosowego; zastosowanie muzyki tła; samodzielne opracowanie tekstu mówionego (poezja a proza).

METODY DYDAKTYCZNE*
Sala dostosowana do ilości studentów, wyposażona w sprzęt audio z odtwarzaczem CD. W zajęciach wykorzystane będą materiały 

tekstowe i nutowe oraz nagrania CD

Uświadomienie roli przekazywanych treści i emocji za pomocą dźwięku i słowa  K_K03

 Umiejętność interpretowania przyjmowanych treści, wyrazistość dialogowania  K_K02

Wypracowanie swobody interpretacyjnej K_U08

W kategorii kompetencji społecznych

Ukształtowanie wrażliwości na odmienną ekspresję artystyczną tekstu 
muzycznego i literackiego, w tym wynikającą z różnic kulturowych 

K_K05 

Prawidłowa koordynacja wszystkich elementów techniki wykonawczej w celu 
osiągnięcia zamierzonej ekspresji 

K_U07 

Kształtowanie frazowania wypowiedzi jako wynik zrozumienia tekstu K_U01 

W kategorii umiejętności

 Analiza i świadome kształtowanie barwy głosu K_U06 



Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4

Wiedza

Niewystarczające 
zrozumienie treści i 

terminologii przedmiotu, brak 
orientacji w kategoriach i 
stylistykach muzycznych, 
całkowita nieświadomość 

własnych błędów wymowy i 
manieryzmów

Znajomość i rozumienie 
terminologii przedmiotu, 
stylistyk wykonawczych, 
kategorii muzycznych i 

warunków akustycznych w 
stopniu miernym 
(podstawowym) 

Znajomość i rozumienie 
terminologii przedmiotu, 
stylistyk wykonawczych, 
kategorii muzycznych i 

warunków akustycznych w 
stopniu niewykraczającym 

poza ścisłą treść zajęć 

Umiej ętności

Brak swobody 
interpretacyjnej i 

nieświadomość technik 
wykonawczych,nieumiejętno

ść posługiwania się 
materiałem muzycznym i 
literackim, brak adaptacji 

stylistycznej, brak pracy nad 
poprawieniem błędów w 

technice głosowej 

Mierna swoboda 
interpretacyjna i umiejętność 

zastosowania poznanych 
technik, posługiwanie się 
materiałem muzycznym i 

literackim w stopniu 
podstawowym,sprawna 

dykcja, brak elastyczności 
stylistycznej

 Swoboda interpretacyjna z 
zastosowaniem poznanych 

technik, trafny dobór 
materiału muzycznego i 

literackiego, nienaganna i 
sprawna dykcja, 

elastyczność stylistyczna w 
przekazywaniu treści 

tekstowej

Kompetencje 
społeczne

Brak zadowalającej 
frekwencji (poniżej 50%), 
ignorowanie odrębności 

kulturowej w przekazywaniu 
treści i emocji, 

nieumiejętność działania w 
grupie 

Wrażliwość na odmienny 
sposób ekspresji muzyki i 

słowa, umiejętność  
podstawowej analizy 
przyjmowanych treści 

materiału dźwiękowego i 
literackiego, umiejętność 

działania w grupie w 
miernym stopniu  

Wrażliwość na odmienny 
sposób ekspresji muzyki i 

słowa, umiejętność szybkiej 
analizy przyjmowanych 

treści materiału 
dźwiękowego i literackiego, 
umiejętność współdziałania 

w grupie  

Znajomość i rozumienie terminologii 
przedmiotu, stylistyk wykonawczych, 

kategorii muzycznych i warunków 
akustycznych w stopniu nieco 

wykraczającym poza ścisłą treść zajęć 

SUMA GODZIN: 60
* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU:  2

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie prezentacji 10

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 30

Pełna swoboda interpretacyjna z 
zastosowaniem poznanych technik, 
trafny dobór materiału muzycznego i 

literackiego w stopniu nieco 
wykraczającym poza materiały i treści 
zajęć, nienaganna i sprawna dykcja, 
wysoka elastyczność stylistyczna 

Wysoka wrażliwość na odmienny 
sposób ekspresji muzyki i słowa, 

umiejętność szybkiej analizy 
przyjmowanych treści materiału 

dźwiękowego i literackiego, 
umiejętność bezproblemowego 

działania w grupie 

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w 
zakresie..., nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość 
potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Na ocenę 5
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Lublin, 17.08.2012.
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty 

przedmiotu

Dr hab.sztuki Iwona Sawulska, prof.KUL

  Bogumiła Toczyska- Głośno i wyraźnie, Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2007; 
Halina Zielińska- Kształcenie głosu, Polihymnia, Lublin 2005; 

Danuta Ludwiczak- Wierszyki frazeologiczne, KDC, Warszawa 2005; 
Mirosław Oczkoś- Sztuka poprawnej wymowy, RM, Lublin 2007;

P.Ferster, M.Dubrawski- Pieśni i Hymny Piwnicy Pod Baranami, PWM, Kraków 2006 
Przybora, J.Wasowski- Kabaret Starszych Panów i Divertimento, PWM, Kraków2001

I.Kulikowska- Piosenki aktorskie, Wyd. Muzyczne, Warszawa 1983
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
Bogumiła Tarasiewicz – Mówię i śpiewam świadomie, Universitas Kraków

Krzysztof Stachyra – Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki, 
Wyd. UMCS Lublin 2009

Anna Walencik-Topiłko- Głos jako narzędzie,Wyd. Harmonia, Gdańsk 2009


