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

Nazwa przedmiotu Prowadzenie zespołu gregoriańskiego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Conducting a gregorian ensamble 

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 

warsztaty 15 4 2 

 

Wymagania wstępne Znajomość notacji diastematycznej chorału gregoriańskiego 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Znajomość podstawowych zasad dotyczących technik śpiewu oraz kierowania zespołem gregoriańskim. 
Uznanie znaczenia tradycji 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 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i interpretacji 
łacińskiej monodii liturgicznej z uwzględnieniem tradycji, teorii i szkół 
badawczych. 

K_W11 

W_02 Charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspekcie historycznym. K_W16 

W_03 Zna podstawowe zasady dotyczące technik śpiewu oraz kierowania 
zespołem gregoriańskim. 

K_W17 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Czyta i interpretuje muzyczny tekst  diastematyczny z elementami se-
miologii gregoriańskiej 

K_U05 

U_02 Posiada umiejętności warsztatowe w zakresie prowadzenia zespołów 
gregoriańskich umożliwiające profesjonalną realizację projektów i wy-
darzeń muzycznych 

K_U13 

U_03 Wykorzystuje umiejętności warsztatowe w zakresie sztuk muzycznych 
(w szczególności śpiewu gregoriańskiego i prowadzenia zespołu cho-
rałowego) w sposób umożliwiający samodoskonalenie oraz realizację 
własnej koncepcji artystycznej 

K_U17 

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 Jest gotowy do samodzielnego inicjowania oraz organizacji działalno-
ści indywidualnej bądź zespołowej polegającej na upowszechnianiu 
śpiewów gregoriańskich, wykazując przy tym gotowość do krytycznej 
oceny podjętych działań. 

K_K04 

K_03 Uznaje znaczenie tradycji muzycznej w zakresie śpiewów gregoriań-
skich i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury 

K_K06 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Analiza wybranych utworów (tłumaczenie tekstów łacińskich, zrozumienie kontekstów: historycznego i 
liturgicznego analizowanej grupy śpiewów, analiza stylistyczna, formalna, modalna i neumatyczna utwo-
rów). Praca indywidualna nad utworami – nauka dyrygentury. Praca z grupą śpiewaków. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 

Praca pod kierunkiem Prezentacja Karta oceny / Protokół W_02 

W_03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Ćwiczenia praktyczne Prezentacja Karta oceny / Protokół U_02 

U_03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Metoda obserwacji  

uczestniczącej 
Prezentacja Karta oceny / Protokół K_02 

K_03 

 
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 łacińskiej monodii liturgicznej z uwzględnieniem tradycji, teorii i 
szkół badawczych, bardzo dobrze charakteryzuje style monodii liturgicznej w 
aspekcie historycznym, bardzo dobrze zna podstawowe zasady dotyczące tech-
nik śpiewu oraz kierowania zespołem gregoriańskim. Student bardzo dobrze 
czyta i interpretuje muzyczny tekst  diastematyczny z elementami semiologii gre-
goriańskiej, posiada bardzo dobre umiejętności warsztatowe w zakresie prowa-
dzenia zespołów gregoriańskich umożliwiające profesjonalną realizację projek-
tów i wydarzeń muzycznych. Student wykazuje bardzo dobrą gotowość do kry-
tycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a 
także bardzo dobrze rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia 
umiejętności. W stopniu bardzo dobrym uznaje znaczenie tradycji muzycznej i 
refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury 

Ocena dobra Student dobrze rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i inter-
pretacji łacińskiej monodii liturgicznej z uwzględnieniem tradycji, teorii i szkół ba-
dawczych, dobrze charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspekcie historycz-
nym, dobrze zna podstawowe zasady dotyczące technik śpiewu oraz kierowania 
zespołem gregoriańskim. Student dobrze czyta i interpretuje muzyczny tekst  dia-
stematyczny z elementami semiologii gregoriańskiej, posiada dobre umiejętności 
warsztatowe w zakresie prowadzenia zespołów gregoriańskich umożliwiające 
profesjonalną realizację projektów i wydarzeń muzycznych. Student wykazuje 
dobrą gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umie-
jętności praktycznych, a także dobrze rozumie potrzebę poszerzania swojej wie-
dzy i doskonalenia umiejętności. W stopniu dobrym uznaje znaczenie tradycji 
muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury. 

Ocena dostateczna Student dostatecznie rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy i in-
terpretacji łacińskiej monodii liturgicznej z uwzględnieniem tradycji, teorii i szkół 
badawczych, dostatecznie charakteryzuje style monodii liturgicznej w aspekcie 
historycznym, dostatecznie zna podstawowe zasady dotyczące technik śpiewu 
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oraz kierowania zespołem gregoriańskim. Student dostatecznie czyta i interpre-
tuje muzyczny tekst diastematyczny z elementami semiologii gregoriańskiej, po-
siada dostateczne umiejętności warsztatowe w zakresie prowadzenia zespołów 
gregoriańskich umożliwiające profesjonalną realizację projektów i wydarzeń mu-
zycznych. Student wykazuje dostateczną gotowość do krytycznej oceny posiada-
nej wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także dostatecznie ro-
zumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. W stop-
niu dostatecznym uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej 
dla kształtowania się kultury. 

Ocena niedostateczna Student niedostatecznie rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analizy 
i interpretacji łacińskiej monodii liturgicznej z uwzględnieniem tradycji, teorii i 
szkół badawczych, niedostatecznie charakteryzuje style monodii liturgicznej w 
aspekcie historycznym, niedostatecznie zna podstawowe zasady dotyczące tech-
nik śpiewu i kierowania zespołem gregoriańskim. Student niedostatecznie czyta i 
interpretuje muzyczny tekst  diastematyczny z elementami semiologii gregoriań-
skiej, posiada niedostateczne umiejętności warsztatowe w zakresie prowadzenia 
zespołów gregoriańskich umożliwiające profesjonalną realizację projektów i wy-
darzeń muzycznych. Student wykazuje niedostateczną gotowość do krytycznej 
oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także 
niedostatecznie rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia 
umiejętności. W stopniu niedostatecznym uznaje znaczenie 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 

E.Cardine, Semiologia gregoriańska, Kraków 2008 
D. Hiley, Chorał Kościoła Zachodniego, Kraków 2019 
Artykuły w bieżących czasopismach muzykologicznych w języku polskim 

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 
 

 
 
 


