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

Nazwa przedmiotu Teoria chorału gregoriańskiego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theory of Gregorian chant 

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 

ćwiczenia 30 II 3 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość notacji muzycznej i solfeżu 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z dziejami średniowiecznego śpiewu europejskiego. Zapoznanie studentów z ele-
mentami teorii chorału gregoriańskiego w zakresie podstawowym. Podstawowa umiejętność czytania 
neum głosem. 

 
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 wiedzę podstawową z zakresu 
teorii chorału gregoriańskiego. Opisuje zarys historyczny kształtowa-
nia się idei muzykologicznej związanej z chorałem gregoriańskim. Cha-
rakteryzuje style muzyczne właściwe dla monodii łacińskiej w aspekcie 
historycznym i praktycznym 

K_W03 

W_02 Student  definiuje podstawową terminologię muzykologiczną w języku 
polskim z zakresu teorii chorału gregoriańskiego. Rozpoznaje i anali-
zuje kompozycje łacińskie Kościoła katolickiego. Poprawnie stosuje 
poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną w zakresie chorału 
gregoriańskiego 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Czyta i interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny w zakresie cho-
rału gregoriańskiego. 

K_U05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zarys dziejów śpiewu gregoriańskiego w Europie i w Polsce. Teoretycy chorału gregoriańskiego. Podsta-
wowe formy chorału gregoriańskiego. Rodzaje notacji gregoriańskiej. Oznaczenia melodyczne kompozycji 
gregoriańskiej w systemie nota quadrata. Oznaczenia rytmu i ekspresji w notacji rzymskiej. Neumy proste 
w notacji rzymskiej. Neumy specjalne w notacji rzymskiej. Podstawy modalności chorału gregoriańskiego. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Sprawdzian pisemny Karta oceny 

W_02 Wykład konwencjonalny Sprawdzian pisemny Karta oceny 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student bardzo dobrze w spójny sposób prezentuje wiedzę podstawową z za-
kresu subdyscyplin muzykologicznych: historia i teoria muzyki średniowiecza w 
zakresie chorału gregoriańskiego, bardzo dobrze definiuje podstawową termino-
logię muzykologiczną w języku polskim z zakresu teorii chorału gregoriańskiego, 
bardzo dobrze opisuje zarys historyczny kształtowania się idei muzykologicznej 
związanej z chorałem gregoriańskim. Student bardzo dobrze rozpoznaje i anali-
zuje wybrane kompozycje łacińskie Kościoła katolickiego, bardzo dobrze stosuje 
poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną w zakresie chorału gregoriań-
skiego, bardzo dobrze czyta i interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny. Stu-
dent wykazuje bardzo dobrą gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
umiejętności praktycznych, a także rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i do-
skonalenia umiejętności, w najwyższym stopniu uznaje znaczenie tradycji mu-
zycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury. 

Ocena dobra Student dobrze w spójny sposób prezentuje wiedzę podstawową z zakresu sub-
dyscyplin muzykologicznych: historia i teoria muzyki średniowiecza w zakresie 
chorału gregoriańskiego, dobrze definiuje podstawową terminologię muzykolo-
giczną w języku polskim z zakresu teorii chorału gregoriańskiego, dobrze opisuje 
zarys historyczny kształtowania się idei muzykologicznej związanej z chorałem 
gregoriańskim. Student dobrze rozpoznaje i analizuje wybrane kompozycje łaciń-
skie Kościoła katolickiego, dobrze stosuje poznaną terminologię muzyczną i mu-
zykologiczną w zakresie chorału gregoriańskiego, dobrze czyta i interpretuje tekst 
muzyczny i muzykologiczny. Student wykazuje dobrą gotowość do krytycznej 
oceny posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych, a także rozumie potrzebę 
poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności, w wysokim stopniu uznaje zna-
czenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kul-
tury. 

Ocena dostateczna Student dostatecznie prezentuje wiedzę podstawową z zakresu subdyscyplin mu-
zykologicznych: historia i teoria muzyki średniowiecza w zakresie chorału grego-
riańskiego, dostatecznie definiuje podstawową terminologię muzykologiczną w 
języku polskim z zakresu teorii chorału gregoriańskiego, dostatecznie opisuje za-
rys historyczny kształtowania się idei muzykologicznej związanej z chorałem gre-
goriańskim. Student dostatecznie rozpoznaje i analizuje wybrane kompozycje ła-
cińskie Kościoła katolickiego, dostatecznie stosuje poznaną terminologię mu-
zyczną i muzykologiczną w zakresie chorału gregoriańskiego, dostatecznie czyta i 
interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny. Student wykazuje dostateczną go-
towość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych, a 
także rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności, w do-
statecznym stopniu uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicz-
nej dla kształtowania się kultury. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje dostatecznej wiedzy podstawowej z zakresu subdyscyplin 
muzykologicznych: historia i teoria muzyki średniowiecza w zakresie chorału gre-
goriańskiego, niedostatecznie definiuje podstawową terminologię muzykolo-
giczną w języku polskim z zakresu teorii chorału gregoriańskiego, niedostatecznie 
opisuje zarys historyczny kształtowania się idei muzykologicznej związanej z cho-
rałem gregoriańskim. Student nie rozpoznaje i nie analizuje w stopniu dostatecz-
nym wybranych kompozycji łacińskich Kościoła katolickiego, niedostatecznie sto-
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suje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną w zakresie chorału grego-
riańskiego, niedostatecznie czyta i interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny. 
Student nie wykazuje dostatecznej gotowości do krytycznej oceny posiadanej 
wiedzy i umiejętności praktycznych, a także nie rozumie potrzeby poszerzania 
wiedzy i doskonalenia umiejętności, nie uznaje w stopniu dostatecznym znacze-
nia tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury. 

 
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 

Szkoła Świętego Grzegorza, Laus In Ecclesiae, t. 1, t. 2, Dębogóra 2013, 2017 
I. Siekierka, Wprowadzeni e do chorału gregoriańskiego, Lublin 2011 

Literatura uzupełniająca 

B. Sawicki, W chorale jest wszystko, Kraków 2014 
Jerzy Morawski: Teoria muzyki w średniowieczu. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1979. 
W. Apel, GregorianChant, Bloomington 1958 
J. Ścibor, Geneza struktur modalnych, Lublin1990 
R. Bernagiewicz, Communiones Graduału rzymskiego, Lublin2004 
R. Bernagiewicz, Analiza chorału gregoriańskiego. Gatunki mszalnego proprium, Lublin 2013 
E.Cardine, Semiologia gregoriańska, Kraków 2008 
D. Hiley, Chorał Kościoła Zachodniego, Kraków 2019 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 


