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

Nazwa przedmiotu Akustyka muzyczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Musical acoustics 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce, Sztuka muzyczna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna o. dr Mieczysław Julian Śmierciak 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15+15 I, II 2+2 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej. Znajomość pod-
staw zasad muzyki. Dobry słuch i wrażliwość muzyczna. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Muzyka, która jest przedmiotem studiów muzykologicznych ściśle łączy się z zagadnieniem powstawania i 
właściwości dźwięku, którymi rządzą prawa akustyki, zwłaszcza takie zagadnienia jak: akustyka fizyczna, 
fizjologia i psychologia słyszenia, akustyka pomieszczeń oraz teoria systemów muzycznych. Poznanie pod-
staw akustyki fizycznej pozwala studentom muzykologii zrozumieć powiązania zjawisk akustycznych z 
dźwiękiem i muzyką np. od czego zależy barwa dźwięku, co jest podstawą interwałów muzycznych, aku-
styczne uzasadnienie zasad i rozwoju harmonii muzycznej, politonalności, zasad kompozycji, dawnych i 
współczesnych systemów strojenia instrumentów, zasad budowy instrumentów itp.  Fizjologiczne i psy-
chologiczne podstawy słyszenia uświadamiają studentom możliwości i ograniczenia człowieka w tym za-
kresie, co rzutuje na subiektywność pojęcia barwy i głośności dźwięku oraz wrażeń z odbioru muzyki. Po-
znanie natomiast zasad akustyki pomieszczeń pomaga studentom zrozumieć wpływ pomieszczeń na pozy-
tywną lub negatywną zmianę barwy dźwięku i jego cech przestrzennych, co z kolei rzutuje na końcowy 
efekt koncertu muzycznego i jego odbioru przez słuchaczy. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu czołowych  zagadnień 
akustyki muzycznej, tj. fizycznych zasad powstawania dźwięku i pro-
pagacji fal dźwiękowych, fizjologii i psychologii słyszenia, akustyki po-
mieszczeń oraz systemów strojenia instrumentów. Student zna termi-
nologię oraz podstawowe metody badawcze i argumentacyjne wła-
ściwe dla akustyki muzycznej. 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student posiada podstawowe umiejętności formułowania i analizowa-
nia problemów badawczych z zakresu akustyki muzycznej oraz dobie-
rania odpowiednich metod i narzędzi. Potrafi rozpoznawać w słysza-
nych zjawiskach dźwiękowych odpowiednie prawa akustyczne oraz 
ich argumentacje. Student poprawnie stosuje poznaną terminologię z 
zakresu akustyki fizycznej, fizjologii słyszenia, akustyki pomieszczeń i 
systemów muzycznych. 

K_U04 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Akustyka muzyczna należy do podstawowej grupy przedmiotów muzykologicznych, ponieważ dotyczy 
opisu zjawiska dźwięku, który jest podstawą wszelkich analiz muzykologicznych. Przedmiot obejmuje na-
stępujące treści programowe: Zagadnienia z akustyki fizycznej: powstawanie i rozchodzenie się fal dźwię-
kowych, zjawiska interferencji, dudnienia, rezonansu, analiza widma dźwięku, tonów składowych (alikwo-
tów), stadia dźwięku, jednostki pomiaru fizycznych cech dźwięku. Wybrane tematy z zakresu akustyki fi-
zjologicznej: obszar słyszalności, cechy subiektywne dźwięku, tony kombinacyjne, adaptacja ucha, pojęcie 
barwy, głośności, konsonansu i dysonansu. Akustyczne podstawy systemów muzycznych: empirycznych, 
teoretycznych i matematycznych, ze szczególnym podkreśleniem takich systemów strojenia instrumentów 
jak: system kwintowy (pitagorejski), naturalny, nierównomiernie i równomiernie temperowany. Zagadnie-
nia związane z akustyką wnętrz: rezonanse pomieszczenia, fale stojące, pogłos, echo, adaptacja akustyczna 
pomieszczeń, pochłanianie i rozpraszanie dźwięku, ustroje akustyczne, kryteria akustyczne sal koncerto-
wych. Ze względu na ścisłość przedmiotu główne treści podyktowane są studentom do zanotowania. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

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

Ocena bardzo dobra Student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się w stopniu bardzo do-
brym, wykazywał zaangażowanie podczas wykładów i rozumie potrzebę dosko-
nalenia swoich umiejętności. 

Ocena dobra Student zrealizował większość zakładane efektów uczenia się w stopniu zadowa-
lającym i rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności. 

Ocena dostateczna Student zrealizował mniejszość zakładanych efektów uczenia, ale jest świadomy 
potrzeby doskonalenia swoich umiejętności.   

Ocena niedostateczna Student nie był obecny na wielu wykładach i nie zrealizował większości zakłada-
nych efektów uczenia się. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 
 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Drobner M., Akustyka muzyczna, Warszawa 1973; Everest A.F., Podręcznik akustyki, Katowice 2004; 
Chwałek J., Interwały muzyczne, w: Studia Organologica, T. I, Lublin 1994; Chwałek J., Alikwoty muzyczne, 
w: Studia Organologica, T. II, Lublin 1998 

Literatura uzupełniająca 

Jess J., Fizyka dźwięku muzycznego. Poznań 1970; Max A., Akustik, Basel 1958; Brüderlin R., Akustik für 
Musiker, Kassel 1999; Rakowski A, red., Studia nad wysokością i barwą dźwięku w muzyce, AM Warszawa 
1999; Moore B.C.J., Wprowadzenie do psychologii słyszenia, PWN Warszawa 1999. 

 

Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 

 


