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

Nazwa przedmiotu Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Propaedeutics of musicology and musicological re-
search  

Kierunek studiów  Muzykologia  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Nauki o sztuce  

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Kinga Strycharz-Bogacz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 3 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość pojęć związanych z teorią muzyki. Podstawowa znajo-
mość jednego z języków europejskich. Podstawowa znajomość historii muzyki, 
literatury i sztuki 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Wprowadzenie w problematykę badań muzykologicznych. Ukazanie zarysu rozwoju wiedzy o muzyce i jej 
klasyfikacji. Określenie przedmiotu i metod badań muzykologii 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna miejsce i znaczenie muzykologii i badań muzykologicz-
nych w systemie nauk humanistycznych, a także rozumie zależności 
między głównymi subdyscyplinami muzykologicznymi 

K_W01 

K_W02 

W_02 Student prezentuje główne stanowiska współczesnej muzykologii 
polskiej i europejskiej 

K_W05 
K_W06 

W_03 Student w ramach propedeutyki muzykologii zna i rozumie idee i ar-
gumenty wybranych muzykologów polskich i obcych na podstawie 
samodzielnej lektury ich pism 

K_W07 
K_W09 

W_04 Student rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i in-
terpretacji różnych wytworów kultury muzycznej z uwzględnieniem 
wybranych tradycji, teorii lub europejskich szkół badawczych w za-
kresie muzykologii 

K_W11 

W_05 Student zna zarys historyczny kształtowania się idei muzykologicznej 
oraz uzasadnia na poziomie podstawowym rolę refleksji muzykolo-
gicznej i badań muzykologicznych w kształtowaniu kultury muzycznej 

K_W12 
K_W14 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student na poziomie podstawowym umie formułować i analizować 
problemy badawcze w zakresie muzykologii i jej dyscyplin pomocni-
czych, stawiać tezy, dobierać metody i narzędzia badawcze oraz opra-
cowywać i prezentować uzyskane  wyniki. 

K_U01 

U_02 Student potrafi rozpoznawać i analizować różne rodzaje wytworów 
kultury muzycznej w zakresie muzykologii oraz przeprowadzać ich in-
terpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich 
znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. 

K_U02 
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U_03 Student potrafi poprawnie operować terminologią muzykologiczną w 
odniesieniu do systematyzacji dyscypliny, rodzajów źródeł i rodzajów 
prac naukowych, a także posiada umiejętność sporządzania bibliogra-
fii naukowej. 

K_U04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Treścią zajęć jest wiedza na temat tego, czym jest muzykologia i co stanowi przedmiot jej badań. Omó-
wiony zostaje zarys historii muzykologii europejskiej i polskiej. Prezentowane są historyczne systematyki 
muzykologii i przemiany dyscypliny oraz współczesne systematyki muzykologii.   Przedstawione i wyja-
śnione zostają też podstawowe pojęcia i terminy z zakresu muzykologii (język muzykologii), a także innych 
pokrewnych dyscyplin naukowych (etnomuzykologia, socjologia muzyki, filozofia muzyki, recepcja muzyki). 
Obowiązkowa jest znajomość biogramów naukowych wybranych muzykologów europejskich i polskich 
oraz ich zainteresowań i osiągnięć naukowych. Ważny element treści przedmiotu stanowi wiedza na temat 
historii muzykologii (w szczególności muzykologii polskiej) oraz krytyka stosowanych w muzykologii najpo-
pularniejszych metod badawczych. Kolejną dziedziną muzykologii są przedmioty, cele i metody źródłowej 
historii muzyki wraz systematyką materiałów rękopiśmiennych i druków muzycznych oraz rodzajem doku-
mentów fonograficznych. Omawiane są źródła wiedzy muzykologicznej: encyklopedie (PWM, PWN, NGD, 
MGG), opracowania historii muzyki (polskie i zagraniczne), monografie kompozytorów, katalogi twórczo-
ści, katalogi utworów, RILM, RISM i internetowe bazy danych (katalogi biblioteczne online), muzyczne za-
soby cyfrowe (zbiory rękopisów i starych druków, druki muzyczne, nagrania, zbiory IS PAN). Osobny zakres 
przedmiotowy stanowi wiedza o teoriach kultury i historii oraz spodziewane kierunki ich rozwoju w przy-
szłości. Zajęcia obejmują również praktyczną naukę sporządzania bibliografii naukowej na wybrany temat 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta oceny 

W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Karta oceny 

W_03 Praca z tekstem Wypowiedź ustna Karta oceny 

W_04 Metoda analityczna Referat Karta oceny 

W_05 Dyskusja Wypowiedź ustna Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda problemowa Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

U_02 Metoda warsztatowa Przygotowanie prezentacji Karta oceny 

U_03 Dyskusja Wypowiedź ustna Karta oceny 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw 
muzykologii, bezbłędnie identyfikuje i opisuje podstawowe metody badawcze 
oraz strategie argumentacyjne właściwe dla muzykologii, prezentuje główne sta-
nowiska współczesnej muzykologii, szczegółowo wymienia idee i argumenty wy-
branych muzykologów polskich i obcych na podstawie samodzielnej lektury ich 
pism oraz rozróżnia i wnikliwie charakteryzuje podstawowe metody analizy i in-
terpretacji różnych wytworów kultury muzycznej z uwzględnieniem tradycji, teo-
rii lub szkół badawczych w zakresie muzykologii. Student bezbłędnie formułuje i 
analizuje problemy badawcze w zakresie muzykologii i jej dyscyplin pomocni-
czych, właściwie stawia tezy, dobiera metody i narzędzia badawcze, opracowuje 
i prezentuje wyniki, rozpoznaje i wnikliwie analizuje różne rodzaje wytworów kul-
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tury muzycznej w zakresie muzykologii oraz przeprowadza ich interpretację z za-
stosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym, przygotowuje proste prace naukowe (referaty, recen-
zje, analizy) dotyczące zagadnień muzykologicznych, wykorzystując różne źródła 
bezbłędnie stosując poznaną terminologię muzykologiczną. Student wykazuje 
stałą gotowość do krytycznej oceny posiadanych podstaw wiedzy muzykologicz-
nej i umiejętności praktycznych, w pełni rozumie potrzebę systematycznego po-
szerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności, bezbłędnie formułuje kry-
tyczne sądy, będąc otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle 
dostępnych danych i opinii ekspertów, a także głęboko uznaje znaczenie tradycji 
muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury 

Ocena dobra Student prezentuje uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw muzykologii, po-
prawnie identyfikuje i opisuje podstawowe metody badawcze oraz strategie ar-
gumentacyjne właściwe dla muzykologii, prezentuje główne stanowiska współ-
czesnej muzykologii, wymienia idee i argumenty wybranych muzykologów pol-
skich i obcych na podstawie samodzielnej lektury ich pism oraz rozróżnia i cha-
rakteryzuje podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kul-
tury muzycznej z uwzględnieniem tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie 
muzykologii. Student formułuje i analizuje problemy badawcze w zakresie muzy-
kologii i jej dyscyplin pomocniczych, stawia tezy, dobiera metody i narzędzia ba-
dawcze, opracowuje i prezentuje wyniki, rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wy-
tworów kultury muzycznej w zakresie muzykologii oraz przeprowadza ich inter-
pretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miej-
sca w procesie historyczno-kulturowym, czyta i interpretuje tekst muzykolo-
giczny stosując poprawnie poznaną terminologię muzykologiczną. Student wyka-
zuje gotowość do krytycznej oceny posiadanych podstaw wiedzy muzykologicz-
nej i umiejętności praktycznych, rozumie potrzebę systematycznego poszerzania 
swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności, formułuje krytyczne sądy, będąc 
otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych da-
nych i opinii ekspertów, a także uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji 
muzykologicznej dla kształtowania się kultury 

Ocena dostateczna Student prezentuje ograniczoną wiedzę z zakresu podstaw muzykologii, identyfi-
kuje i opisuje niektóre podstawowe metody badawcze oraz strategie argumen-
tacyjne właściwe dla muzykologii, częściowo prezentuje główne stanowiska 
współczesnej muzykologii oraz w ograniczonym stopniu rozróżnia i charaktery-
zuje podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury mu-
zycznej z uwzględnieniem tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie muzy-
kologii, a także wybiórczo stosuje poznaną terminologię muzykologiczną. Stu-
dent w ograniczonym stopniu formułuje i analizuje problemy badawcze w zakre-
sie muzykologii i jej dyscyplin pomocniczych, w sposób wybiórczy stawia tezy, 
dobiera metody i narzędzia badawcze, częściowo opracowuje i prezentuje wy-
niki, w dostatecznym stopniu rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wytworów kul-
tury muzycznej w zakresie muzykologii oraz przeprowadza ich interpretację z za-
stosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym. Student wykazuje małą gotowość do krytycznej oceny 
posiadanych podstaw wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a 
także częściowo rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy i 
doskonalenia umiejętności 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje w spójny sposób uporządkowanej wiedzy z zakresu pod-
staw muzykologii, nie identyfikuje i nie opisuje podstawowych metod badaw-
czych oraz strategii argumentacyjnych właściwych dla muzykologii. Student nie 
formułuje i nie analizuje problemów badawczych w zakresie muzykologii i jej dys-
cyplin pomocniczych, nie stawia tez, nie dobiera metod i narzędzi badawczych 
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oraz nie opracowuje i nie prezentuje wyników, a także nie potrafi stosować po-
prawnie poznanej terminologii muzykologicznej. Student nie wykazuje gotowości 
do krytycznej oceny posiadanych podstaw wiedzy muzykologicznej i umiejętności 
praktycznych, a także nie rozumie potrzeby systematycznego poszerzania swojej 
wiedzy i doskonalenia umiejętności 

 
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 

Lissa Z., Wstęp do muzykologii, PWN, Warszawa 1974.  
Lissa Z., Nowe szkice z estetyki muzycznej, PWM, Kraków 1975.  
Husmann H., Wstęp do muzykologii, PWN, Warszawa 1968.  
Poniatowska I., Historyzm w myśli i twórczości muzycznej w XVIII i XIX wieku, w: Historia i interpretacja 
muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku, Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 9-27.  
Sto lat muzykologii polskiej. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy, red. A. Patalas, D. Łopatowska-
Romsvik, Musica Iagellonica: Kraków 2016.  
Dahlhaus C., Eggebrecht H. H., Co to jest muzyka?, PIW, Warszawa 1992.  
Bristiger M., O przedmiocie badań historii muzyki, „Muzyka" 1971 nr 3, s. 27-29.  
Czekanowska A., Nowe perspektywy muzykologii współczesnej, „Muzyka" 1962 nr 4, s. 29-38.  
Czekanowska A., Ku niedalekiej przeszłości (1948-2002). Z doświadczeń badacza i nauczyciela, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2015.  
Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.  
Bibliografia. Metodyka i organizacja, red. Z. Żmigrodzki, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2000. (dlibra) 

Literatura uzupełniająca 

Piotrowska G., O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej, Musica Iagellonica, Kraków 
2014.  
Almanach muzykologii krakowskiej, red. M. Woźna-Stankiewicz, Z. Dobrzańska-Fabiańska, A. Sitarz, Mu-
sica Iagellonica, Kraków 2016.  
Topolski J., Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.  
Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować.  
Podręcznik, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2009. (dlibra) 
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