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

Nazwa przedmiotu Historia harmonii i kontrapunktu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of harmony and counterpoint 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Muzykologia – II rok (stacjonarne I stopnia)   

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Miłosz Aleksandrowicz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30+30 III, IV 3+3 

 

Wymagania wstępne Ogólna znajomość historii muzyki i dziejów estetyki muzycznej, znajomość notacji 
muzycznej, słuch muzyczny umożliwiający świadomą percepcję współbrzmień. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studenta z dziejami harmonii i kontrapunktu w aspektach teoretycznym i praktycznym; omó-
wienie i analiza utworów z różnych epok w kontekście ewolucji i rozwoju europejskiej muzyki wielogłoso-
wej; ukazanie zależności między rozwojem harmonii i kontrapunktu a myślą i estetyką muzyczną różnych 
epok historycznych; ukazanie rozwoju teorii i praktyki muzyki wielogłosowej jako procesu dokonującego 
się również w czasach współczesnych; przekazanie wiedzy będącej wielowiekowym intelektualnym dzie-
dzictwem europejskiej myśli muzycznej, które należy kultywować, podtrzymywać i przekazywać kolejnym 
pokoleniom. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat historii harmonii i kon-
trapunktu z uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów 
myśli muzycznej. 

K_W03 

W_02 Student ma wiedzę pozwalającą mu rozpoznać i scharakteryzować 
kompozycje muzyczne powstałe w różnych okresach historycznych w 
kontekście dziejów harmonii i kontrapunktu. 

K_W05 

W_03 Student posiada wiedzę pozwalającą mu opisać proces kształtowania 
się, rozwoju i ewolucji refleksji teoretycznej dotyczącej harmonii i kon-
trapunktu w różnych epokach historycznych przy użyciu specjalistycz-
nej terminologii. 

K_W06 

W_04 Student zna argumenty i idee wybranych teoretyków muzyki, badaczy 
i muzykologów wypowiadających się na przestrzeni dziejów na temat 
harmonii i kontrapunktu potrafiąc również scharakteryzować wpływ 
myśli muzycznej dotyczącej harmonii i kontrapunktu wypracowanej w 
różnych epokach historycznych na rozwój języka dźwiękowego i styli-
styki muzycznej powstałych w tym czasie utworów. 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student, korzystając ze zdobytej wiedzy z zakresu harmonii i kontra-
punktu, posiada pogłębioną umiejętność świadomego słuchania 
utworów muzycznych z różnych epok historycznych. 

K_U03 
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U_02 Student potrafi poprawnie zastosować terminologię muzyczną z za-
kresu harmonii i kontrapunktu. 

K_U04 

U_03 Student, korzystając ze zdobytej wiedzy z zakresu harmonii i kontra-
punktu, potrafi efektywnie zaplanować własne działania na polu nau-
kowym. 

K_U09 

U_04 Student potrafi wypowiedzieć krytyczne sądy wartościujące na temat 
strony brzmieniowej utworów muzycznych powstałych w różnych 
epokach historycznych. 

K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotowy do precyzyjnego formułowania sądów wartościu-
jących w zakresie harmonii i kontrapunktu w różnych sytuacjach pro-
fesjonalnych na polu naukowym i artystycznym. Student, mając świa-
domość faktu, iż zagadnienia dotyczące harmonii i kontrapunktu są 
jednym z istotniejszych elementów europejskiego dziedzictwa myśli 
intelektualnej i artystycznej, jest gotowy do kultywowania, podtrzy-
mywania i przekazywania owego dziedzictwa kolejnym pokoleniom. 

K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Harmonia jako pojęcie filozoficzno-muzyczne w antyku grecko-rzymskim; pojęcie harmonii w myśli inte-
lektualnej teoretyków średniowiecza: matematyczne fundamenty współbrzmień muzycznych; początki i 
rozwój średniowiecznej wielogłosowości (IX-XIII wiek); teoria współbrzmień i polifonia późnego średnio-
wiecza (XIV-XV wiek); średniowieczny i renesansowy system skal modalnych; teoria i praktyka XVI-wiecznej 
wokalnej polifonii linearnej; kontrapunkt instrumentalny XVII i XVIII wieku; basso continuo: zagadnienia 
teoretyczne i praktyczne; temperacja instrumentów klawiszowych w XVII i XVIII wieku; polifonia instru-
mentalna i wokalno-instrumentalna dojrzałego baroku; teoria harmonii J. Ph. Rameau, system dur-moll (I 
poł. XVIII wieku); akustyczna teoria dźwięku muzycznego w XVIII i XIX wieku; rozwój harmoniki w XVIII i XIX 
wieku; ewolucja systemu funkcyjnego w XIX wieku; harmonia modalna w XIX- i XX-wiecznej praktyce mu-
zyki kościelnej; nowe tendencje w spojrzeniu na harmonię i kontrapunkt w XX wieku; teorie konsonansu i 
dysonansu na przestrzeni dziejów. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 

Wykład konwersatoryjny z 
prezentacją multimedialną 

Zaliczenie ustne 
Karta oceny  
/ Protokół 

W_02 

W_03 

W_04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Analiza dzieła sztuki Obserwacja 
Karta oceny 
/ Protokół 

U_02 

U_03 

U_04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Analiza dzieła sztuki Obserwacja 

Karta oceny  
/ Protokół 

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

Ocena bardzo dobra Student ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat dziejów harmonii i 
kontrapunktu od antyku do współczesności, dostrzega zdecydowaną większość 
powiązań harmonii i kontrapunktu z rozwojem estetyki brzmieniowej, potrafi 
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bardzo dobrze scharakteryzować stronę brzmieniową i konstrukcyjną utworów 
muzycznych z różnych epok historycznych odnosząc się również do innych ele-
mentów dzieła muzycznego, ma bardzo dobrą wiedzę pozwalającą mu opisać 
proces kształtowania się, rozwoju i ewolucji refleksji teoretycznej dotyczącej har-
monii i kontrapunktu, jest doskonale zorientowany w literaturze przedmiotu po-
trafiąc dotrzeć do publikacji o charakterze szczegółowym, bardzo dobrze opisuje 
zależności między harmonicznymi i kontrapunktycznymi aspektami kompozycji z 
różnych epok historycznych a współczesnymi tendencjami wykonawczymi w tzw. 
„stylowej interpretacji” utworów muzycznych, ma bardzo głęboką umiejętność 
świadomego słuchania utworów muzycznych z różnych epok historycznych, po-
trafi bardzo poprawnie zastosować terminologię muzyczną z zakresu harmonii i 
kontrapunktu, jest bardzo dobrze przygotowany do precyzyjnego formułowania 
krytycznych sądów wartościujących w różnych sytuacjach profesjonalnych na 
polu naukowym i artystycznym. 

Ocena dobra Student ma dobrze uporządkowaną wiedzę na temat dziejów harmonii i kontra-
punktu od antyku do współczesności, dostrzega większość powiązań harmonii i 
kontrapunktu z rozwojem estetyki brzmieniowej, potrafi dobrze scharakteryzo-
wać stronę brzmieniową i konstrukcyjną utworów muzycznych z różnych epok 
historycznych odnosząc się również do innych elementów dzieła muzycznego, ma 
dobrą wiedzę pozwalającą mu opisać proces kształtowania się, rozwoju i ewolucji 
refleksji teoretycznej dotyczącej harmonii i kontrapunktu, jest dobrze zoriento-
wany w literaturze przedmiotu potrafiąc dość sprawnie dotrzeć do publikacji o 
charakterze szczegółowym, dobrze opisuje zależności między harmonicznymi i 
kontrapunktycznymi aspektami kompozycji z różnych epok historycznych a 
współczesnymi tendencjami wykonawczymi w tzw. „stylowej interpretacji” 
utworów muzycznych, ma dość dobrą umiejętność świadomego słuchania utwo-
rów muzycznych z różnych epok historycznych, potrafi poprawnie zastosować 
terminologię muzyczną z zakresu harmonii i kontrapunktu, jest dobrze przygoto-
wany do precyzyjnego formułowania krytycznych sądów wartościujących w róż-
nych sytuacjach profesjonalnych na polu naukowym i artystycznym. 

Ocena dostateczna Student ma dostatecznie uporządkowaną wiedzę na temat dziejów harmonii i 
kontrapunktu od antyku do współczesności, dostrzega wybrane powiązania har-
monii i kontrapunktu z rozwojem estetyki brzmieniowej, potrafi dostatecznie 
scharakteryzować stronę brzmieniową i konstrukcyjną utworów muzycznych z 
różnych epok historycznych odnosząc się również do innych elementów dzieła 
muzycznego, ma dostateczną wiedzę pozwalającą mu opisać proces kształtowa-
nia się, rozwoju i ewolucji refleksji teoretycznej dotyczącej harmonii i kontra-
punktu, jest dostatecznie zorientowany w literaturze przedmiotu a dotarcie do 
publikacji o charakterze szczegółowym sprawia mu wyraźną trudność, dostatecz-
nie opisuje zależności między harmonicznymi i kontrapunktycznymi aspektami 
kompozycji z różnych epok historycznych a współczesnymi tendencjami wyko-
nawczymi w tzw. „stylowej interpretacji” utworów muzycznych, ma dostateczną 
umiejętność świadomego słuchania utworów muzycznych z różnych epok histo-
rycznych, potrafi w stopniu dostatecznym zastosować terminologię muzyczną z 
zakresu harmonii i kontrapunktu, jest dostatecznie przygotowany do precyzyj-
nego formułowania krytycznych sądów wartościujących w różnych sytuacjach 
profesjonalnych na polu naukowym i artystycznym. 

Ocena niedostateczna Student ma nie ma uporządkowanej wiedzę na temat dziejów harmonii i kontra-
punktu od antyku do współczesności, nie dostrzega powiązań harmonii i kontra-
punktu z rozwojem estetyki brzmieniowej, nie potrafi scharakteryzować strony 
brzmieniowej i konstrukcyjnej utworów muzycznych z różnych epok historycz-
nych odnosząc się również do innych elementów dzieła muzycznego, nie ma wie-
dzy pozwalającą mu opisać proces kształtowania się, rozwoju i ewolucji refleksji 
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teoretycznej dotyczącej harmonii i kontrapunktu, nie jest zorientowany w litera-
turze przedmiotu, nie potrafi dotrzeć do publikacji o charakterze szczegółowym, 
nie opisuje zależności między harmonicznymi i kontrapunktycznymi aspektami 
kompozycji z różnych epok historycznych a współczesnymi tendencjami wyko-
nawczymi w tzw. „stylowej interpretacji” utworów muzycznych, nie ma umiejęt-
ności świadomego słuchania utworów muzycznych z różnych epok historycznych, 
nie potrafi zastosować terminologii muzycznej z zakresu harmonii i kontra-
punktu, nie jest przygotowany do precyzyjnego formułowania krytycznych sądów 
wartościujących w różnych sytuacjach profesjonalnych na polu naukowym i arty-
stycznym 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 
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