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

Nazwa przedmiotu Historia notacji muzycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of musical Notation 

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 Andrzej Gładysz 
 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 2 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z historii powszechnej. Ogólna orientacja w zakresie historii 
muzyki od starożytności do renesansu. Znajomość zasad współczesnego zapisu 
nut. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Poznanie form historycznych zapisów muzycznych od starożytności po dzień dzisiejszy. Zaznajomienie się 
z ogólnymi zasadami transkrypcji muzycznych zapisów historycznych do współczesnego. Budowa wiedzy 
na temat źródeł historycznych przedstawiających dawne formy zapisu muzyki. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę z zakresu 
historii notacji muzycznej 

K_W03 

W_02 Student definiuje terminologię muzykologiczną z zakresu notacji mu-
zycznej i historii pisma w języku polskim 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student poprawnie stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzyko-
logiczną w odniesieniu do typów notacji. Student czyta i interpretuje 
tekst muzyczny i muzykologiczny zapisany różnymi typami notacji 

K_U01 

U_02 Student odczytuje źródła muzyczne zapisane różnorodnymi notacjami 
muzycznymi i posiada podstawową umiejętność ich edycji. 

K_U06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Ogólna historia i fazy rozwoju pisma. Notacja muzyczna starożytnej Grecji. Bizantyjskie notacje 
muzyczne. Łacińska notacja literowa. Notacja dazjalna. Notacje Kościoła Zachodniego (neumatyczna 
cheironomiczna, diastematyczna). Notacja modalna. Notacja menzuralna czarna i biała. Rozwój notacji 
tabulatorowej ze szczególnym uwzględnieniem tabulatur lutniowych i organowych. Rękopisy muzyczne z 
XVII-XIX w. Geneza i rozwój drukarstwa muzycznego. Współczesne metody zapisu muzyki. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół 
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W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Egzamin ustny Protokół 

U_02 Praca zaliczeniowa Zaliczenie pisemne Karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student prezentuje pełną wiedzę w zakresie historii notacji muzycznej. Student 
w pełni odczytuje i szczegółowo analizuje wskazane oraz wybrane samodzielnie 
teksty muzykologiczne i muzyczne oraz potrafi biegle posłużyć się fachową ter-
minologią. Student w pełni wykazuje gotowość do samooceny własnej wiedzy z 
zakresu historii notacji muzycznej i dostrzega oraz realizuje samodzielnie po-
trzebę jej poszerzania. 

Ocena dobra Student prezentuje szeroką wiedzę w zakresie historii notacji muzycznej. Student 
w znacznym stopniu odczytuje i dokonuje analizy wskazanych tekstów muzyko-
logicznych i muzycznych oraz potrafi posłużyć się rozbudowaną terminologią. 
Student w znacznym stopniu wykazuje gotowość do samooceny własnej wiedzy 
z zakresu historii notacji muzycznej i dostrzega potrzebę jej poszerzania 

Ocena dostateczna Student prezentuje podstawową wiedzę w zakresie historii notacji muzycznej. 
Student w pewnym stopniu odczytuje i ogólnie analizuje wskazane teksty muzy-
kologiczne i muzyczne oraz potrafi posłużyć się podstawową terminologią. Stu-
dent w niewielkim stopniu wykazuje gotowość do samooceny własnej wiedzy z 
zakresu historii notacji muzycznej i dostrzega ogólną potrzebę jej poszerzania 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje wiedzy w zakresie historii notacji muzycznej. Student nie 
odczytuje i nie analizuje wskazanych tekstów muzykologicznych i muzycznych i 
nie potrafi posłużyć się właściwą terminologią. Student nie wykazuje gotowości 
do samooceny własnej wiedzy z zakresu historii notacji muzycznej i nie dostrzega 
potrzeby jej poszerzania 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

W. Poźniak, Paleografia muzyczna. Łódź 1955.  
Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, 
Kraków 1999. 
Zbiory Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (rękopisy i starodruki muzyczne) 

Literatura uzupełniająca 

W. Apel, Die Notation der Polyphonen Musik 900-1600, Leipzig 1962. (w jęz. ang. Massachusetts 1953) 
C. Parish, The Notation of Medieval Music. New York 1956.  
Z. Lissa, Zarys nauki o muzyce.,Kraków 1987.  
C. Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988;  
M. Wozaczyńska, Muzyka Średniowiecza, Gdańsk 1998.  
J. Ścibor, Geneza struktur modalnych chorału gregoriańskiego w świetle traktatów enchiriadis, Lublin 
1999;  
P. Gancarczyk, Kodeksy menzuralne II połowy XVI wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Warszawa 2001 
J.G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003. 
U. Michels, Atlas Muzyki, t. 1, Warszawa 2004. 
D. E. Cardine, Semiologia gregoriańska, Kraków 2005; 
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I. H. Siekierka, Notacja sangalleńska i metzeńska jako współczesne źródło interpretacji chorału gregoriań-
skiego, Warszawa 2005; 
Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, Kraków 2006. 
P. Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej w XVI wieku, Toruń 
2011. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 


