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KARTA PRZEDMIOTU          WNH2 (cykl 2020-2023) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia muzyki z literaturą muzyczną  
– antyk i średniowiecze 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of music and music literature  
– Antique and Middle Ages 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Beata Bodzioch 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 15 I 3 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość historii antyku i europejskiego średniowiecza 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Umiejętność rozpoznawania i charakteryzowania podstawowej literatury muzycznej epoki antyku i śre-
dniowiecza. Zrozumienie znaczenia najdawniejszych tradycji muzycznych i refleksji muzykologicznej z nimi 
związanej dla kształtowania się kultury. Docenienie wagi europejskiego dziedzictwa muzycznego i troska 
o jego zachowanie. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę na temat dzieł 
muzycznych antyku i średniowiecza. 

K_W03 

W_02 Identyfikuje i opisuje podstawowe kompozycje antyku i średniowie-
cza. Rozpoznaje i charakteryzuje podstawową literaturę muzyczną an-
tyku i średniowiecza. 

K_W10 

W_03 Charakteryzuje styl muzyczny epoki antyku i średniowiecza w aspekcie 
historycznym. Rozpoznaje i analizuje wytwory kultury muzycznej w za-
kresie antyku i średniowiecza oraz określa ich znaczenie w procesie 
historyczno-kulturowym. 

K_W16 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Muzyczne zabytki Greków: krótkie wprowadzenie historyczne, słuchanie wybranych przykładów omówie-
nie ich treści, stylu i formy. Muzyczne zabytki Rzymian: krótkie wprowadzenie historyczne, słuchanie wy-
branych przykładów omówienie ich treści, stylu i formy. Muzyczne zabytki Bizancjum: krótkie wprowadze-
nie historyczne, , słuchanie wybranych przykładów omówienie ich treści, stylu i formy. Muzyczne zabytki 
starożytności chrześcijańskiej: krótkie wprowadzenie historyczne, słuchanie wybranych przykładów omó-
wienie ich treści, stylu i formy. Chorał gregoriański: krótkie wprowadzenie historyczne, słuchanie wybra-
nych przykładów omówienie ich treści, stylu i formy. Chorał postgregoriański: krótkie wprowadzenie histo-
ryczne, słuchanie wybranych przykładów omówienie ich treści, stylu i formy. Wczesne organum: krótkie 
wprowadzenie historyczne, słuchanie wybranych przykładów omówienie ich treści, stylu i formy. Organum 
Szkoły Paryskiej: krótkie wprowadzenie historyczne, słuchanie wybranych przykładów omówienie ich tre-
ści, stylu i formy. Polifonia ars antiqua: krótkie wprowadzenie historyczne, słuchanie wybranych przykła-
dów omówienie ich treści, stylu i formy. Muzyka świecka: krótkie wprowadzenie historyczne, słuchanie 
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wybranych przykładów omówienie ich treści, stylu i formy. Muzyka instrumentalna: krótkie wprowadzenie 
historyczne, słuchanie wybranych przykładów omówienie ich treści, stylu i formy. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Karta zaliczeniowa 

W_02 Analiza dzieła sztuki Referat Plik z referatem 

W_03 Analiza dzieła sztuki Referat Plik z referatem 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student bardzo dobrze prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę na 
temat dzieł muzycznych antyku i średniowiecza, bardzo dobrze rozpoznaje i cha-
rakteryzuje podstawową literaturę muzyczną antyku i średniowiecza, bardzo do-
brze charakteryzuje omawiane style muzyczne w aspekcie historycznym. Student 
bardzo dobrze rozpoznaje i analizuje wytwory kultury muzycznej w zakresie an-
tyku i średniowiecza oraz określa ich znaczenie w procesie historyczno-kulturo-
wym, bardzo dobrze stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną, 
bardzo dobrze dokonuje oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej antyku i śre-
dniowiecza. Student w najwyższym stopniu uznaje znaczenie tradycji muzycznej 
i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury, wykazuje bardzo dobrą 
gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej, rozumie po-
trzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy 

Ocena dobra Student dobrze prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę na temat 
dzieł muzycznych antyku i średniowiecza, dobrze rozpoznaje i charakteryzuje 
podstawową literaturę muzyczną antyku i średniowiecza, dobrze charakteryzuje 
omawiane style muzyczne w aspekcie historycznym. Student dobrze rozpoznaje 
i analizuje wytwory kultury muzycznej w zakresie antyku i średniowiecza oraz 
określa ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym, dobrze stosuje po-
znaną terminologię muzyczną i muzykologiczną, dobrze dokonuje oceny zjawisk 
z zakresu kultury muzycznej antyku i średniowiecza. Student w dobrym stopniu 
uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania 
się kultury, wykazuje dobrą gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy mu-
zykologicznej, rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy. 

Ocena dostateczna Student w stopniu dostatecznym prezentuje w spójny sposób uporządkowaną 
wiedzę na temat dzieł muzycznych antyku i średniowiecza, dostatecznie rozpo-
znaje i charakteryzuje podstawową literaturę muzyczną antyku i średniowiecza, 
dostatecznie charakteryzuje omawiane style muzyczne w aspekcie historycznym. 
Student w stopniu dostatecznym rozpoznaje i analizuje wytwory kultury muzycz-
nej w zakresie antyku i średniowiecza oraz określa ich znaczenie w procesie hi-
storyczno-kulturowym, dostatecznie stosuje poznaną terminologię muzyczną i 
muzykologiczną, w stopniu dostatecznym dokonuje oceny zjawisk z zakresu kul-
tury muzycznej antyku i średniowiecza. Student w stopniu dostatecznym uznaje 
znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kul-
tury, wykazuje dostateczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy mu-
zykologicznej, rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje w spójny sposób uporządkowanej wiedzy na temat dzieł 
muzycznych antyku i średniowiecza, nie rozpoznaje i nie charakteryzuje podsta-
wowej literatury muzycznej antyku i średniowiecza, niedostatecznie charaktery-
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zuje omawiane style muzyczne w aspekcie historycznym. Student niedostatecz-
nie rozpoznaje i analizuje wytwory kultury muzycznej w zakresie antyku i średnio-
wiecza oraz określa ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym, nie zna 
terminologii muzycznej i muzykologicznej, w stopniu niedostatecznym dokonuje 
oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej antyku i średniowiecza. Student nie-
dostatecznie uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla 
kształtowania się kultury, nie wykazuje dostatecznej gotowości do krytycznej 
oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej, nie rozumie potrzeby systematycz-
nego poszerzania swojej wiedzy. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, tom 1, Kraków 1990 
M. Wozaczyńska: Muzyka średniowiecza, Gdańsk 1990 
J. Morawski: Średniowiecze, cz. I: do roku 1320, Warszawa 2006 
K. Morawska, Średniowiecze, cz. II: 1320-1500, Warszawa 1998; 
D. Gwizdalanka, Historia muzyki, tom 1, Kraków 2005 
M. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2001;  
M. L. West, Muzyka starożytnej Grecji, Kraków 2003 
J. G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003 
E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, Kraków 2006 
Z. Dobrzańska-Fabiańska: Polifonia średniowiecza, Kraków 2009; 

Literatura uzupełniająca 

Curt Sachs: Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988 
Jerzy Morawski: Teoria muzyki w średniowieczu. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1979. 
Ulrich Michels, Atlas muzyki, tom 1, Warszawa 2002 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


