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

Nazwa przedmiotu Prawodawstwo muzyki liturgicznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Legislation of liturgical music 

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 

wykład 30 I 3 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość terminologii liturgicznej Kościoła katolickiego 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie z głównymi dokumentami Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski dotyczącymi muzyki liturgicz-
nej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Poznanie funkcji poszczególnych gatunków muzyki liturgicznej 
w świetle dokumentów Kościoła. Zapoznanie z istotą roku liturgicznego i z zasadami doboru śpiewów litur-
gicznych w świetle dokumentów Kościoła. Poznanie muzycznych funkcji wykonawców liturgii w świetle 
dokumentów Kościoła. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Prezentuje stanowiska współczesnej muzykologii w zakresie prawo-
dawstwa muzyki liturgicznej. 

K_W07 

W_02 Opisuje różne aspekty kultury muzycznej w kontekście prawodawstwa 
muzyki liturgicznej. Definiuje podstawową terminologię muzykolo-
giczną w języku polskim stosowaną w prawodawstwie muzyki litur-
gicznej. 

K_W08 

W_03 Opisuje różne aspekty kultury muzycznej w zakresie muzyki liturgicz-
nej i znajduje sposoby jej rozpowszechniania 

K_W13 

W_04 Opisuje zasady funkcjonowania instytucji kultury zajmujących się or-
ganizacją życia muzycznego w kontekście prawodawstwa muzyki litur-
gicznej 

K_W15 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Prezentuje wiedzę o współczesnych zjawiskach związanych z muzyką 
religijną uwzględniając zróżnicowanie etniczne i kulturowe 

K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu prawo-
dawstwa muzyki liturgicznej w sposób profesjonalny i etyczny 

K_K05 

K_02 Dokonuje oceny zjawisk z zakresu religijnej kultury muzycznej K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Muzyka w dokumentach Kościoła przed Soborem Watykańskim II. Muzyka w dokumentach Kościoła po 
Soborze Watykańskim II. Księgi liturgiczno-muzyczne po Vaticanum II. Instrukcje Episkopatu Polski o mu-
zyce kościelnej. Zagadnienia liturgiczno-muzyczne w literaturze po roku 1970. Chorał gregoriański w nau-
czaniu Kościoła. Normy liturgiczno-muzyczne odnoszące się do ordo missae. Normy liturgiczno-muzyczne 
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odnoszące się do ordinarium missae. Normy liturgiczno-muzyczne odnoszące się do śpiewów procesyj-
nych. Normy liturgiczno-muzyczne odnoszące się do śpiewów międzylekcyjnych. Normy liturgiczno-mu-
zyczne odnoszące się do śpiewów uwielbienia. Normy liturgiczno-muzyczne odnoszące się do muzyki in-
strumentalnej. Normy liturgiczno-muzyczne odnoszące się do roku liturgicznego. Normy liturgiczno-mu-
zyczne odnoszące się do funkcji muzycznych wykonawców liturgii 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny  
z zastosowaniem multime-

dialnych technik przekazywa-
nia wiedzy 

Kolokwium Protokół 
W_02 

W_03 

W_04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Protokół 

K_02 Dyskusja Obserwacja Protokół 

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

Ocena bardzo dobra Student bardzo dobrze prezentuje zagadnienia liturgiczno-muzyczne wyodręb-
nione z dokumentów Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski. Bardzo dobrze de-
finiuje podstawową terminologię muzykologiczną w języku polskim stosowaną w 
prawodawstwie muzyki liturgicznej, bardzo dobrze opisuje różne aspekty kultury 
muzycznej w zakresie muzyki liturgicznej i znajduje sposoby jej rozpowszechnia-
nia, prezentuje bardzo dobrą wiedzę o współczesnych zjawiskach związanych z 
muzyką religijną uwzględniając zróżnicowanie etniczne i kulturowe. Student bar-
dzo dobrze w sposób merytoryczny uczestniczy w dyskusji naukowej wykorzystu-
jąc poglądy innych autorów oraz poprawnie formułując wnioski, bardzo dobrze 
dokonuje oceny zjawisk z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej. Student 
wykazuje bardzo dobrą gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu pra-
wodawstwa muzyki liturgicznej w sposób profesjonalny i etyczny, wykazuje bar-
dzo dobrą gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i rozumie koniecz-
ność poszerzania swojej wiedzy 

Ocena dobra Student dobrze prezentuje zagadnienia liturgiczno-muzyczne wyodrębnione z 
dokumentów Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski. Dobrze definiuje podsta-
wową terminologię muzykologiczną w języku polskim stosowaną w prawodaw-
stwie muzyki liturgicznej, bardzo dobrze opisuje różne aspekty kultury muzycznej 
w zakresie muzyki liturgicznej i znajduje sposoby jej rozpowszechniania, prezen-
tuje dobrą wiedzę o współczesnych zjawiskach związanych z muzyką religijną 
uwzględniając zróżnicowanie etniczne i kulturowe. Student dobrze w sposób me-
rytoryczny uczestniczy w dyskusji naukowej wykorzystując poglądy innych auto-
rów oraz poprawnie formułując wnioski, bardzo dobrze dokonuje oceny zjawisk 
z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej. Student wykazuje dobrą gotowość 
do rozwiązywania problemów z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej w 
sposób profesjonalny i etyczny, wykazuje bardzo dobrą gotowość do krytycznej 
oceny posiadanej wiedzy i rozumie konieczność poszerzania swojej wiedzy. 

Ocena dostateczna Student dostatecznie prezentuje zagadnienia liturgiczno-muzyczne wyodręb-
nione z dokumentów Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski. Dostatecznie defi-
niuje podstawową terminologię muzykologiczną w języku polskim stosowaną w 
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prawodawstwie muzyki liturgicznej, dostatecznie opisuje różne aspekty kultury 
muzycznej w zakresie muzyki liturgicznej i znajduje sposoby jej rozpowszechnia-
nia, prezentuje dostateczną wiedzę o współczesnych zjawiskach związanych z 
muzyką religijną uwzględniając zróżnicowanie etniczne i kulturowe. Student na 
dostatecznym poziomie merytorycznym uczestniczy w dyskusji naukowej wyko-
rzystując poglądy innych autorów oraz poprawnie formułując wnioski, dostatecz-
nie dokonuje oceny zjawisk z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej. Student 
wykazuje dostateczną gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu prawo-
dawstwa muzyki liturgicznej w sposób profesjonalny i etyczny, wykazuje dosta-
teczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i dostatecznie rozumie 
konieczność poszerzania swojej wiedzy. 

Ocena niedostateczna Student niedostatecznie prezentuje zagadnienia liturgiczno-muzyczne wyodręb-
nione z dokumentów Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski. Niedostatecznie de-
finiuje podstawową terminologię muzykologiczną w języku polskim stosowaną w 
prawodawstwie muzyki liturgicznej, niedostatecznie opisuje różne aspekty kul-
tury muzycznej w zakresie muzyki liturgicznej i nie znajduje sposobów jej rozpo-
wszechniania, prezentuje niedostateczną wiedzę o współczesnych zjawiskach 
związanych z muzyką religijną nie uwzględniając zróżnicowania etnicznego i kul-
turowego. Student na niedostatecznym poziomie merytorycznym uczestniczy w 
dyskusji naukowej nie wykorzystując poglądów innych autorów oraz niepopraw-
nie formułuje wnioski, nie dokonuje dostatecznej oceny zjawisk z zakresu prawo-
dawstwa muzyki liturgicznej. Student wykazuje niedostateczną gotowość do roz-
wiązywania problemów z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej w sposób 
profesjonalny i etyczny, wykazuje niedostateczną gotowość do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy i niedostatecznie rozumie konieczność 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 

A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011 
I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001 
I. Pawlak, De musica sacra in Polonia. Quaestiones selectae, tom I-III, Biblos 2014-2015 
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (2002).  
Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR (2005).  
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej (2017) 

Literatura uzupełniająca 

Mrowiec K., Kryteria oceny pieśni kościelnych, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3(1978), s. 147-151. 
Rak R., Muzyka kościelna w Polsce w aspekcie socjologicznym, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3(1978). 
Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999.   
Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999.  
Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.  
Ratzinger J., Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków 2011. (cz. II – Teologia muzyki, s. 155-181). 
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