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

Nazwa przedmiotu Etnomuzykologia  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ethnomusicology 

Kierunek studiów  Muzykologia 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Tomasz Rokosz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 2 

 

Wymagania wstępne Gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej. Otwartość na 
systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności. Ogólna 
znajomość zagadnień z zakresu etnomuzykologii i hymnologii. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Pogłębienie zagadnień związanych z historią etnomuzykologii i współczesnymi kierunkami, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki prowadzonych badań w kontekście szerszej perspektywy dyscypliny, metod oraz 
relacji tradycyjnego materiału religijnego do świeckiego. Znajomość historii Katedry Etnomuzykologii i 
Hymnologii, przedmiotu badań i kręgów zainteresowań badawczych Katedry. Umiejętność wykorzystania 
zbiorów Katedry do dalszych prac analitycznych 

 
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 z zakresu okre-
ślonych subdyscyplin muzykologicznych: Etnomuzykologia, zwłaszcza 
historii rozwoju tej dyscypliny i jej podstawowe kierunki badawcze. 

K_W03 

W_02 Prezentuje główne stanowiska współczesnej muzykologii w zakresie 
badań nad czasem, przestrzenią w kulturze i religii, zasadami porząd-
kowania i archiwizacji danych oraz badaniami terenowymi. 

K_W07 

W_03 Prezentuje wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględnie-
niem zróżnicowania etnicznego i kulturowego, zwłaszcza na wschod-
nim pograniczu Polski. 

K_W13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla 
kształtowania się kultury. Rozpoznaje przejawy folkloru i folkloryzmu 
i angażuje się w różne formy życia muzycznego 

K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przedstawienie historii rozwoju dyscypliny – etnomuzykologii. Podstawowe kierunki badawcze w etnomu-
zykologii europejskiej. Najważniejsze osiągnięcia badań etnomuzykologicznych w Polsce. Planowanie i 
tworzenie pracy naukowej. Pojęcie ludu i ludowości (genetyczne i funkcjonalne rozumienie ludowości). 
Opozycja ustności i literackości. Czas w kulturze, religii i muzyce. Przestrzeń w kulturze i religii. Badania 
terenowe prowadzone w ramach Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii w historycznym kontekście ogól-
nopolskich akcji zbierania folkloru. Zasady porządkowania i archiwizacji danych zgromadzonych w Archi-
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wum Muzycznym Folkloru Religijnego. Dotychczasowe osiągnięcia i opracowania powstałe w ramach dzia-
łalności Katedry. Współczesne kierunki rozwoju dziedziny a działalność i możliwości badawcze Katedry. 
Folklor i folkloryzm. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny z 
wykorzystaniem multimedial-

nych technik przekazu wie-
dzy. Wykład konwersato-

ryjny. Praca z tekstem. Ana-
liza tekstu. Analiza dzieła 

sztuki 

Kolokwium pisemne.  
Egzamin ustny 

Ocenione kolokwium.  
Protokół z egzaminu 

W_02 Wykład konwencjonalny z 
wykorzystaniem multimedial-

nych technik przekazu wie-
dzy. Wykład konwersato-

ryjny. 

Egzamin ustny Protokół z egzaminu  

W_03 Wykład konwersatoryjny. 
Metoda obserwacji uczestni-

czącej.  

Egzamin ustny Protokół z egzaminu  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny. Bu-
rza mózgów 

Kolokwium ustne.  
Egzamin ustny 

Ocenione kolokwium.  
Protokół z egzaminu  

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

Ocena bardzo dobra Student prezentuje w bardzo spójny sposób szczegółową wiedzę w obrębie wy-
branych subdyscyplin muzykologicznych i muzycznych w zakresie wybranej spe-
cjalności. Identyfikuje i opisuje podstawowe metody badawcze oraz strategie ar-
gumentacyjne właściwe dla subdyscypliny etnomuzykologia. Wymienia idee i ar-
gumenty wybranych muzykologów na podstawie samodzielnej lektury ich pism. 
Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze 
źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy 
z wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Bardzo dobrze rozpo-
znaje i analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie etnomu-
zykologii oraz przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod 
w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Przy-
gotowuje proste prace naukowe (referaty, recenzje, analizy) dotyczące zagad-
nień muzykologicznych i sztuki muzycznej, wykorzystując różne źródła. Efektyw-
nie organizuje własną pracę, samodzielnie zdobywa wiedzę muzyczną i muzyko-
logiczną i planując dalszy rozwój.  Student wykazuje gotowość do krytycznej 
oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także 
rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia 
umiejętności. Uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla 
kształtowania się kultury. Wykazuje gotowość do zaangażowania w różne formy 
życia muzycznego w sposób bezpośredni lub przy pomocy mediów. 

Ocena dobra Student prezentuje w spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu etnomuzyko-
logii. Identyfikuje i opisuje podstawowe metody badawcze oraz strategie argu-
mentacyjne właściwe dla subdyscypliny etnomuzykologia. Student poprawnie 
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stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną. Dobrze rozpoznaje i 
analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie etnomuzykologii 
oraz przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu 
określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student wy-
kazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umie-
jętności praktycznych, a także rozumie potrzebę systematycznego poszerzania 
swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Student w dobrym stopniu uznaje 
znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kul-
tury. 

Ocena dostateczna Student w dostateczny sposób prezentuje wiedzę podstawową z zakresu etno-
muzykologii. Student w dostatecznym stopniu rozpoznaje i analizuje różne ro-
dzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie etnomuzykologii oraz przeprowa-
dza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich zna-
czeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student w dostatecznym 
stopniu uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształ-
towania się kultury. 

Ocena niedostateczna Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzyko-
logicznej i umiejętności praktycznych, a także nie rozumie potrzeby systematycz-
nego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Nie prezentuje w 
spójny sposób wiedzy podstawowej z zakresu etnomuzykologii. Student zupełnie 
nie rozpoznaje i nie potrafi analizować różnych rodzajów wytworów kultury mu-
zycznej w zakresie etnomuzykologii oraz nie umie przeprowadzać ich interpreta-
cji z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym.  Student nie uznaje znaczenia tradycji muzycz-
nej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 75 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bartkowski B., Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków 1987.  
Bartkowski B., Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, t. 1, Lublin 1990.  
Bartmiński Jerzy, Folklor – język – poetyka, Wrocław 1990. 
Czekanowska A., Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka, Kraków 1971. 
Dzieła wszystkie Oskara Kolberga (DWOK), (wybrane tomy z t. 1-84), Wrocław-Poznań 1962-2002. 
Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, cz. 1, Pieśni i obrzędy doroczne, (red.) 
Jerzy Bartmiński, red. serii Ludwik Bielawski, Lublin 2011. 
Zoła A., Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, Lublin 2003. 
Rokosz T., Bodzioch B., Strycharz-Bogacz K., red., Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie 
dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2019, ss. 
288. 
Żerańska-Kominek S., Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 1995. 

Literatura uzupełniająca 

Bartmiński Jerzy, Rokosz Tomasz, Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim, [w:] 
Bruno Schulz a kultura pogranicza, red. Wiera Meniok, Drohobycz 2007 [pozycja dwujęzyczna], s. 267–
285. 
Czekanowska Anna, 2000, Pathways of Ethnomucicology, Warszawa. 
Dadak-Kozicka Katarzyna, Pionowy wymiar antropologii. "Muzyka" 1992. 
Turek K. Mika B., Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami, Katowice 2006. 
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Bartkowski B. Dąbek S. Zoła A., Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań mu-
zykologii. Zakres pojęciowy, możliwości badawcze, Lublin 1992. 
Tymochowicz Mariola, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 
2013. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 


