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

Nazwa przedmiotu Semiologia gregoriańska 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Gregorian semiology 

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 15 III 1 

 

Wymagania wstępne Znajomość notacji diastematycznej chorału gregoriańskiego 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z odczytywaniem i interpretacją notacji adiastematycz-
nej. Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w śpiewie solowym i zespołowym. Uznanie znaczenia tra-
dycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Definiuje podstawową terminologię z zakresu chorału gregoriań-
skiego w języku polskim 

K_W05 

W_02 Opisuje różne aspekty kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnie-
niem monodii liturgicznej i zna sposoby jej kultywowania i propago-
wania  

K_W08 

W_03 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i interpretacji 
utworów gregoriańskich z szkoły semiologicznej E. Cardine’a. 

K_W11 

W_04 Charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspekcie historycznym i 
praktycznym 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Rozpoznaje wytwory średniowiecznej kultury muzycznej w zakresie 
specjalności gregoriańskiej oraz przeprowadza ich ocenę  w celu okre-
ślenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. 

K_U02 

U_02 Czyta i interpretuje muzyczny tekst adiastematyczny i diastematyczny. K_U05 

U_03 Efektywnie organizuje własną pracę, samodzielnie zdobywa wiedzę 
muzyczną i muzykologiczną z zakresu teorii i praktyki monodii litur-
gicznej. 

K_U09 

U_04 Dokonuje oceny zjawisk z zakresu praktyki wykonawczej monodii li-
turgicznej  

K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzyko-
logicznej i umiejętności praktycznych, a także rozumie potrzebę po-
szerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. 

K_K01 

K_02 Uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej w za-
kresie semiologii gregoriańskiej dla kształtowania się kultury 

K_K06 

 



Załącznik nr 5 
 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Dzieje kształtowania się nowego kierunku badań nad muzyczną notacją bezliniową. Rytmika chorału gre-
goriańskiego. Główne szkoły notacji adiastematycznej. Neumy pojedyncze, podwójne i potrójne. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 
Analiza dzieła muzycznego Sprawdzian ustny Protokół 

W_02 

W_03 
Praca pod kierunkiem Obserwacja Protokół 

W_04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Ćwiczenia praktyczne 
Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Protokół 

U_02 

U_03 

U_04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dyskusja Obserwacja Protokół 

K_02 

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

Ocena bardzo dobra Student bardzo dobrze rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i 
interpretacji utworów gregoriańskich z uwzględnieniem szkoły semiologicznej E. 
Cardine’a, bardzo dobrze charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspekcie hi-
storycznym i praktycznym, bardzo dobrze definiuje podstawową terminologię z 
zakresu chorału gregoriańskiego w języku polskim. Student bardzo dobrze czyta 
i interpretuje muzyczny tekst adiastematyczny i diastematyczny, bardzo dobrze 
rozpoznaje wytwory średniowiecznej kultury muzycznej w zakresie specjalności 
gregoriańskiej oraz przeprowadza ich ocenę w celu określenia ich znaczeń i miej-
sca w procesie historyczno-kulturowym. Student wykazuje bardzo dobrą goto-
wość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejętności 
praktycznych, a także bardzo dobrze rozumie potrzebę poszerzania swojej wie-
dzy i doskonalenia umiejętności. Bardzo dobrze formułuje krytyczne sądy będąc 
otwartym na nowe idee w świetle dostępnych danych i opinii ekspertów, w stop-
niu najwyższym uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej 
dla kształtowania się kultury. 

Ocena dobra Student dobrze rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i inter-
pretacji utworów gregoriańskich z uwzględnieniem szkoły semiologicznej E. Car-
dine’a, dobrze charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspekcie historycznym 
i praktycznym, dobrze definiuje podstawową terminologię z zakresu chorału gre-
goriańskiego w języku polskim. Student dobrze czyta i interpretuje muzyczny 
tekst adiastematyczny i diastematyczny, dobrze rozpoznaje wytwory średnio-
wiecznej kultury muzycznej w zakresie specjalności gregoriańskiej oraz przepro-
wadza ich ocenę w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-
kulturowym. Student wykazuje dobrą gotowość do krytycznej oceny posiadanej 
wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także dobrze rozumie po-
trzebę poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Dobrze formułuje 
krytyczne sądy będąc otwartym na nowe idee w świetle dostępnych danych i opi-
nii ekspertów, w stopniu wysokim uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji 
muzykologicznej dla kształtowania się kultury. 
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Ocena dostateczna Student dostatecznie rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i in-
terpretacji utworów gregoriańskich z uwzględnieniem szkoły semiologicznej E. 
Cardine’a, dostatecznie charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspekcie hi-
storycznym i praktycznym, dostatecznie definiuje podstawową terminologię z za-
kresu chorału gregoriańskiego w języku polskim. Student dostatecznie czyta i in-
terpretuje muzyczny tekst adiastematyczny i diastematyczny, dostatecznie roz-
poznaje wytwory średniowiecznej kultury muzycznej w zakresie specjalności gre-
goriańskiej oraz przeprowadza ich ocenę w celu określenia ich znaczeń i miejsca 
w procesie historyczno-kulturowym. Student wykazuje dostateczną gotowość do 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycz-
nych, a także dostatecznie rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy i dosko-
nalenia umiejętności. Dostatecznie formułuje krytyczne sądy będąc otwartym na 
nowe idee w świetle dostępnych danych i opinii ekspertów, w stopniu dostatecz-
nym uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształto-
wania się kultury. 

Ocena niedostateczna Student niedostatecznie rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy 
i interpretacji utworów gregoriańskich z uwzględnieniem szkoły semiologicznej 
E. Cardine’a, niedostatecznie charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspek-
cie historycznym i praktycznym, niedostatecznie definiuje podstawową termino-
logię z zakresu chorału gregoriańskiego w języku polskim. Student niedostatecz-
nie czyta i interpretuje muzyczny tekst adiastematyczny i diastematyczny, niedo-
statecznie rozpoznaje wytwory średniowiecznej kultury muzycznej w zakresie 
specjalności gregoriańskiej oraz przeprowadza ich ocenę w celu określenia ich 
znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student wykazuje niedo-
stateczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i 
umiejętności praktycznych, a także niedostatecznie rozumie potrzebę poszerza-
nia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Niedostatecznie formułuje kry-
tyczne sądy będąc otwartym na nowe idee w świetle dostępnych danych i opinii 
ekspertów, w stopniu niedostatecznym uznaje znaczenie tradycji muzycznej i re-
fleksji 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 

E. Cardine, Semiologia gregoriańska, Kraków 2008 
I. Siekierka, Wprowadzeni e do chorału gregoriańskiego, Lublin 2011 
Artykuły z czasopism poświęconych monodii liturgicznej 

Literatura uzupełniająca 

Graduale triplex, Solesmes 1998 
Graduale novum, Regensburg 2011 
Graduale simplex, Libreria editrice Vaticana 2007 
Liber usualis, Parisiis 1956. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 


