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KARTA PRZEDMIOTU          WNH1 (cykl 2019-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Music paleography: mensural notation and tablatures 

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 Andrzej Gładysz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 30 III 3 

 

Wymagania wstępne Dobra znajomość historii muzyki średniowiecza i renesansu, ogólna wiedza na te-
mat dawnych zapisów nutowych, podstawy języka łacińskiego, ogólna wiedza z 
zakresu paleografii łacińskiej. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z dawnymi systemami notacji muzycznej oraz metodami ich transkrypcji na notację 
używaną współcześnie. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student formułuje i analizuje problemy badawcze w zakresie muzyko-
logii historycznej i systematycznej, stawia tezy, dobiera metody i na-
rzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki, zwłaszcza w 
zakresie paleografii muzycznej (muzyki menzuralnej i tabulatur). 

K_U02 

U_02 Student czyta i interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny doty-
czący historii muzyki i literatury muzycznej okresu staropolskiego. 

K_U05 

U_03 Student odczytuje różne rodzaje źródeł i posiada podstawową umie-
jętność ich transkrypcji i edycji. 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
muzykologicznej, a także rozumie potrzebę systematycznego posze-
rzania swojej wiedzy. 

K_K01 

K_02 Wykazuje gotowość do zaangażowania w różne formy aktywności w 
zakresie paleografii muzyki menzuralnej i tabulatur. 

K_K03 

K_03 Student wykazuje gotowość do rozwiązywania złożonych problemów 
z zakresu muzykologii w sposób profesjonalny i etyczny, zwłaszcza w 
zakresie badań nad historią i literaturą muzyczną okresu staropol-
skiego. 

K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Notacja epoki Ars Nova. Biała notacja menzuralna – Ligatury i menzuracja. Biała notacja menzuralna – 
Tempus i Prolatio imperfecta. Biała notacja menzuralna – Tempus i Prolatio perfecta. Biała notacja men-
zuralna – Alteracje. Biała notacja menzuralna – Koloracja. Staroniemiecka organowa notacja tabulaturowa. 
Nowoniemiecka organowa notacja tabulaturowa. Hiszpańska i włoska lutniowa notacja tabulaturowa. 
Francuska lutniowa notacja tabulaturowa. Niemiecka lutniowa notacja tabulaturowa. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Zaliczenie pisemne Protokół, Karta oceny 

U_02 Analiza tekstu Zaliczenie pisemne Protokół, Karta oceny 

U_03 Praca z tekstem Zaliczenie pisemne Protokół, Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Protokół, Karta oceny 

K_02 Praca w grupach Obserwacja Protokół, Karta oceny 

K_03 Praca w grupach Obserwacja Protokół, Karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną, szczegółową wiedzę z za-
kresu historii notacji muzycznej, zwłaszcza muzyki menzuralnej i tabulatur. Stu-
dent swobodnie formułuje i analizuje problemy badawcze w zakresie muzykolo-
gii historycznej, zwłaszcza w zakresie paleografii muzycznej, stawia tezy, bezbłęd-
nie dobiera metody i narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki. 
Student samodzielnie i bezbłędnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje in-
formacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie 
krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Student 
biegle czyta i interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny dotyczący paleografii 
muzycznej. Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także rozumie potrzebę systema-
tycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Uznaje znacze-
nie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury. 
Wykazuje gotowość do zaangażowania w różne formy życia muzycznego w spo-
sób bezpośredni lub przy pomocy mediów. 

Ocena dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną, szczegółową wiedzę z za-
kresu historii notacji muzycznej, zwłaszcza muzyki menzuralnej i tabulatur, po-
pełniając drobne błędy. Student formułuje i analizuje problemy badawcze w za-
kresie muzykologii historycznej, zwłaszcza w zakresie paleografii muzycznej, sta-
wia tezy, dobiera metody i narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wy-
niki popełniając drobne błędy. Student samodzielnie i z nielicznymi błędami wy-
szukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze źródeł pisanych i elektro-
nicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wie-
dzy muzycznej i muzykologicznej. Student czyta i interpretuje tekst muzyczny i 
muzykologiczny dotyczący paleografii muzycznej z pominięciem mniej istotnych 
aspektów. Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także rozumie potrzebę systema-
tycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Uznaje znacze-
nie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury.  

Ocena dostateczna Student prezentuje podstawową wiedzę z zakresu historii notacji muzycznej, 
zwłaszcza muzyki menzuralnej i tabulatur, popełniając drobne błędy. Student 
czyta i interpretuje podstawowy tekst muzyczny i muzykologiczny dotyczący pa-
leografii muzycznej, z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważ-
nymi nieścisłościami. Student samodzielnie, lecz z błędami wyszukuje, analizuje, 
ocenia i selekcjonuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z pominię-
ciem niektórych istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami oraz formu-
łuje na tej podstawie sądy z wykorzystaniem podstawowej wiedzy muzycznej i 



Załącznik nr 5 
 

 

muzykologicznej. Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej 
wiedzy muzykologicznej, a także rozumie potrzebę systematycznego poszerzania 
swojej wiedzy. Student w podstawowym zakresie wykazuje gotowość do rozwią-
zywania prostych problemów z zakresu muzykologii w sposób profesjonalny i 
etyczny, zwłaszcza w zakresie badań nad paleografią muzyczną. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje podstawowej wiedzy z zakresu historii notacji muzycznej, 
zwłaszcza muzyki menzuralnej i tabulatur lub popełnia poważne błędy. Student 
nie rozpoznaje i nie potrafi analizować różnych wytworów kultury muzycznej w 
zakresie paleografii muzycznej. Nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i se-
lekcjonować informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych lub pomija ważne 
aspekty. Nie formułuje sądów z wykorzystaniem podstawowej wiedzy muzycznej 
i muzykologicznej. Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny posiada-
nej wiedzy muzykologicznej, a także nie rozumie potrzeby systematycznego po-
szerzania swojej wiedzy. Student nie wykazuje gotowości do rozwiązywania pro-
stych problemów z zakresu muzykologii w sposób profesjonalny i etyczny, zwłasz-
cza w zakresie paleografii muzycznej. 

 
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 

Willi Apel: Die Notation der Polyphonen Musik, Leipzig 1962. 
Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, 
Kraków 2000. 

Literatura uzupełniająca 

Podawana systematycznie na zajęciach 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


