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

Nazwa przedmiotu Techniki cyfrowej obróbki dźwięku 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Digital sound processing techniques 

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 

warsztaty 30 III 4 

 

Wymagania wstępne Znajomość obsługi komputera. Słuch muzyczny. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie studentów obierających specjalność „Krytyki i publicystyki muzycznej” do umiejętności 
samodzielnej obróbki i montażu dźwięku, celem przygotowania reportażu lub audycji muzycznej.   
Zapoznanie studentów z istniejącymi technikami cyfrowej obróbki dźwięku i rodzajem oprogramowania 
komputerowego, a także uwarunkowaniami dobrego odsłuchu dźwiękowego. Nauka praktycznego 
wykorzystania dostępnych technologii w pracy publicysty muzycznego. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 W zakresie wybranej specjalności „Krytyka i publicystyka muzyczna” 
wykorzystuje do pracy z tekstem muzycznym oraz prezentacji swojej 
wiedzy współczesne technologie oraz programy komputerowe 
wspomagające cyfrową edycję i montaż dźwięku, niezbędne w 
przygotowaniu audycji muzycznych, prezentacji multimedialnych czy 
w pracy muzyka, kompozytora, instrumentalisty lub dziennikarza 
muzycznego. 

K_U12 

U_02 Posiada pogłębione umiejętności warsztatowe w zakresie wybranej 
specjalności „Krytyka i publicystyka muzyczna”, umożliwiające 
profesjonalną realizację projektów i wydarzeń muzycznych.  

K_U13 

U_03 Wykorzystuje umiejętności warsztatowe w zakresie sztuk muzycznych 
(w szczególności publicystyki muzycznej) w sposób umożliwiający 
samodoskonalenie oraz realizację własnej koncepcji artystycznej.   

K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania technologii 
komputerowych do cyfrowej obróbki dźwięku, a także rozumie 
potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia 
umiejętności.   

K_K01 

K_02 Student wykazuje gotowość do zaangażowania w różne formy życia 
muzycznego w sposób bezpośredni lub przy pomocy mediów, 
wykorzystując umiejętność komputerowego przetwarzania dźwięku. 

K_K03 

K_03 W stopniu zależnym od wybranej specjalności „Krytyka i publicystyka 
muzyczna”, student jest gotowy do samodzielnego inicjowania oraz 

K_K04 
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organizacji działalności indywidulanej bądź zespołowej polegającej na 
upowszechnianiu muzyki, wykazując przy tym gotowość do 
krytycznej oceny podjętych działań. 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przedmiot „Techniki cyfrowej obróbki dźwięku“ jest przeznaczony dla studentów wybierających 
specjalność „krytyka i publicystyka muzyczna”. Treścią przedmiotu są zagadnienia związane z 
przetwarzaniem dźwięku, przygotowujące studenta do nabycia kompetencji praktycznych, polegających 
na umiejętności samodzielnego montażu dźwięku, celem przygotowania reportażu lub audycji muzycznej. 
Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę warsztatową i ćwiczenia praktyczne pod kierunkiem 
prowadzącego. Treść zajęć obejmuje kolejno: zapoznanie studenta z możliwościami i potrzebą 
odpowiedniej obróbki dźwięku, aby uzyskać profesjonalny efekt audycji dźwiękowej lub reportażu.  
Zapoznanie studenta z różnorodnością technik cyfrowej obróbki i montażu dźwięku, głównie 
specjalistycznych programów komputerowych typu DAW (Digital Audio Workstation) celem umiejętności 
wyboru tego właściwego, zależnie od potrzeb i zadań. Prezentacja zastosowania i możliwości wirtualnych 
procesorów dźwięku, czyli tzw. wtyczek programowych (VST plugins) do korekty i uszlachetniania dźwięku. 
Praktyczne ćwiczenia zastosowania wybranego programu DAW do realizacji przykładowych zadań 
publicysty muzycznego np. przeprowadzenie wywiadu, sporządzenie reportażu, przygotowanie ścieżki 
dźwiękowej do audycji muzycznej itp. Nauka korekty brzmienia dźwięku poprzez zastosowanie uqualizacji, 
odszumiania, odbrumiania, kompresji czy bramkowania. Student uczy się poprzez obserwację i słuchanie 
wskazówek prowadzącego, jak też samodzielnie realizuje podobne zadania przy komputerze, pod okiem 
prowadzącego. Utrwalenie wiadomości i praktyki następuje poprzez samodzielne ćwiczenia w domu.   
Weryfikacja umiejętności i o cena studenta przeprowadzana jest gównie na podstawie obserwacji podczas 
ćwiczeń, sprawdzania zadań domowych oraz końcowe przygotowanie zadanego projektu. Zajęcia 
odbywają się w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w odpowiedni system dźwiękowy i dobrą 
akustykę, czyli w reżyserce studia nagrań (znajdującego się w Instytucie Muzykologii KUL). 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda warsztatowa Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół, karta oceny 
/raport z obserwacji 

U_02 Metoda warsztatowa Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół, karta oceny 
/raport z obserwacji 

U_03 Metoda projektu Przygotowanie projektu Protokół, karta oceny 
projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda warsztatowa Obserwacja Protokół, karta oceny 
/raport z obserwacji 

K_02 Metoda warsztatowa Obserwacja Protokół, karta oceny 
/raport z obserwacji 

K_03 Metoda projektu Przygotowanie projektu Protokół, karta oceny 
projektu 

 
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 
dobrym, wykazywał zaangażowanie podczas zajęć warsztatowych oraz wykonał 
zaliczeniowy test komputerowy na ocenę b. dobrą. 

Ocena dobra student zrealizował większość zakładane efektów uczenia się w stopniu 
zadowalającym oraz wykonał zaliczeniowy test komputerowy na ocenę dobrą 
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Ocena dostateczna student zrealizował mniejszość zakładanych efektów uczenia się oraz nie 

wykonał w całości zaliczeniowego testu komputerowego.  
Ocena niedostateczna student nie był obecny na wielu zajęciach warsztatowych i nie zrealizował 

większości zakładanych efektów uczenia się, co wykazał brak umiejętności 
wykonania zaliczeniowego testu komputerowego. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 180 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

W. Butryn, Dźwięk cyfrowy, Warszawa 2001. 
M. Przedpełska-Bieniek, Sztuka dźwięku. Technika i realizacja, Warszawa 2017. 
A. Czyżewski, Dźwięk cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowanie. Warszawa 
2001. 
Mike Senior, Sekrety profesjonalnego brzmienia w małym studiu. Helion 2014. 
Instrukcje obsługi (manuals) poszczególnych programów DAW (Digital Audio Workstation), czyli cyfrowej 
obróbki i montażu dźwięku. 

Literatura uzupełniająca 

M. Przedpełska-Bieniek, Dźwięk w filmie, Sonoria 2006. 
G. Świerk, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy. Gliwice, Helion 2016. 
K. Sztekmiler, Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań. Podręcznik dla akustyków. Warszawa. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


