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

Nazwa przedmiotu Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Gregorian and postgregorian chants 

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 ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 IV 4 

 

Wymagania wstępne Wiedza ogólna z zakresu form chorału gregoriańskiego 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zaznajomienie studentów z kryteriami stylistycznymi śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich. Zapo-
znanie studentów z wybranym repertuarem gregoriańskim i postgregoriańskim w rękopiśmiennych źró-
dłach liturgiczno-muzycznych. Nabycie przez studentów umiejętności analizy form śpiewów monodii łaciń-
skiej. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student prezentuje szczegółową wiedzę w zakresie znajomości śpie-
wów gregoriańskich i postgregoriańskich, potrafi je usystematyzować 
na tle innych gatunków muzycznych 

K_W04 

W_02 Student opisuje najbardziej charakterystyczne aspekty śpiewów gre-
goriańskich i postgregoriańskich i zna ich zastosowanie w zakresie wy-
branej specjalności 

K_W08 

W_03 Student wymienia idee i argumenty wybranych muzykologów na te-
mat cech stylistycznych śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich 
na podstawie samodzielnej lektury ich pism 

K_W09 

W_04 Student opisuje zarys historyczny kształtowania się śpiewów grego-
riańskich i postgregoriańskich oraz uzasadnia na poziomie podstawo-
wym rolę refleksji muzykologicznej w kształtowaniu się tych śpiew 

K_W12 

W_05 Student charakteryzuje styl muzyczny śpiewów gregoriańskich i post-
gregoriańskich w aspekcie historycznym i praktycznym 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student poprawnie stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzyko-
logiczną w zakresie śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich  

K_U04 

U_02 Student przygotowuje proste prace naukowe (referaty, recenzje, ana-
lizy) dotyczące zagadnień śpiewów gregoriańskich i postgregoriań-
skich, wykorzystując różne źródła liturgiczno-muzyczne i opracowania 
naukowe 

K_U07 

U_03 Student prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą doty-
czącą wybranych aspektów śpiewów gregoriańskich i postgregoriań-
skich pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu 
badawczego  

K_U08 
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U_04 Student w zakresie wybranej specjalności odczytuje i interpretuje 
śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie uwzględniając  ich stylistykę 
muzyczną 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student formułuje krytyczne sądy na temat kryteriów stylistycznych  
śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich , będąc otwartym na 
nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych 
i opinii ekspertów 

K_K02 

K_02 Student w stopniu zależnym od wybranej specjalności jest gotowy do 
samodzielnego inicjowania oraz organizacji działalności indywidual-
nej bądź zespołowej polegającej na upowszechnianiu śpiewów gre-
goriańskich i postgregoriańskich, wykazując przy tym gotowość do 
krytycznej oceny podjętych działań 

K_K04 

K_03 Student wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu 
analizy i oceny estetycznej śpiewów gregoriańskich i postgregoriań-
skich w sposób profesjonalny i etyczny 

K_K05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zagadnienia terminologiczne. Klasyczny śpiew gregoriański i śpiew postgregoriański – zmiany stylistyczne. 
Źródła repertuaru gregoriańskiego i postgregoriańskiego. Postgregoriańska twórczość rodzima – liturgia 
mszalna i brewiarzowa. Sekwencje. Oficja rymowane. Wersety allelujatyczne. Hymny. Technika tropowa-
nia. Responsoria klasyczne – responsoria postklasyczne (rymowane, tropowane). Praktyka wykonawcza. 
Analiza wybranych śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich. Rola śpiewów gregoriańskich i postgre-
goriańskich w kształtowaniu kultury muzycznej. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny 
z wykorzystaniem multime-
dialnych technik przekazu 

wiedzy 

Kolokwium Protokół / Uzupełnione  
i ocenione kolokwium 

W_02 Wykład konwersatoryjny Kolokwium  Protokół / Uzupełnione  
i ocenione kolokwium 

W_03 Dyskusja Obserwacja  Karta oceny 

W_04 Wykład konwencjonalny  Egzamin ustny Protokół 

W_05 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny  Protokół  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda warsztatowa Obserwacja Karta oceny 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności Protokół / Uzupełnione  
i ocenione kolokwium 

U_03 Praca zaliczeniowa  Zaliczenie pisemne  Karta oceny  

U_04 Praca zaliczeniowa  Zaliczenie pisemne  Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji uczestni-
czącej 

Obserwacja Karta oceny 

K_02 Metoda obserwacji uczestni-
czącej 

Prezentacja  Karta oceny 

K_03 Dyskusja Egzamin ustny Protokół 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student ma obszerną wiedzę z zakresu śpiewów gregoriańskich i postgregoriań-
skich, zna bardzo dobrze i potrafi opisać metody ich analizy i interpretacji, bardzo 
dobrze rozumie i potrafi wyjaśnić historyczny charakter kształtowania się idei 
muzykologicznych w zakresie monodii łacińskiej, potrafi wskazać istotne różnice 
stylistyczne między śpiewami gregoriańskimi i postgregoriańskimi oraz wskazuje 
szczegółowe zależności między refleksją muzykologiczną, a zmianami zachodzą-
cymi w kulturze. Student potrafi bez trudu samodzielnie zdobywać wiedzę, po-
sługiwać się kompetentnie poznaną terminologią muzyczną w stopniu poszerzo-
nym oraz ma bardzo dobre umiejętności interpretacji poznanych treści z zakresu 
monodii łacińskiej. Student posiada pogłębioną świadomość poszerzania nabytej 
wiedzy, świadomość pogłębionej refleksji muzykologicznej  dla rozwoju kultury 
muzycznej, bardzo dobrze rozumie rzetelność naukową oraz jest zdolny do sze-
rokiego definiowania własnych sądów na tematy śpiewów gregoriańskich i post-
gregoriańskich. 

Ocena dobra Student ma dobrą wiedzę z zakresu śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich, 
zna dobrze i potrafi opisać metody ich analizy i interpretacji, dobrze rozumie i 
potrafi wyjaśnić historyczny charakter kształtowania się idei muzykologicznych w 
zakresie monodii łacińskiej, potrafi wskazać istotne różnice stylistyczne między 
śpiewami gregoriańskimi i postgregoriańskimi oraz wskazać szczegółowe zależ-
ności między refleksją muzykologiczną, a zmianami zachodzącymi w kulturze. 
Student potrafi w stopniu dobrym samodzielnie zdobywać wiedzę, posługiwać 
się poprawnie poznaną terminologią muzyczną w stopniu poszerzonym oraz ma 
dobre umiejętności interpretacji poznanych treści z zakresu monodii łacińskiej. 
Student posiada wystarczająco dobrą świadomość poszerzania nabytej wiedzy, 
świadomość pogłębionej refleksji muzykologicznej  dla rozwoju kultury muzycz-
nej, właściwie rozumie rzetelność naukową oraz jest zdolny do definiowania wła-
snych sądów na tematy śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich. 

Ocena dostateczna Student ma podstawową wiedzę z zakresu śpiewów gregoriańskich i postgrego-
riańskich, zna i potrafi opisać metody ich analizy, potrafi wyjaśnić historyczny 
charakter kształtowania się idei muzykologicznych w zakresie monodii łacińskiej, 
potrafi wskazać istotne różnice stylistyczne między śpiewami gregoriańskimi i po-
stgregoriańskimi oraz wskazać zależności między refleksją muzykologiczną, a 
zmianami zachodzącymi w kulturze. Student  potrafi  wystarczająco samodzielnie  
zdobywać  wiedzę,  posługiwać  się  w miarę poprawnie poznaną  terminologią 
muzyczną w stopniu poszerzonym oraz ma podstawowe umiejętności interpre-
tacji poznanych treści z zakresu monodii łacińskiej. Student posiada świadomość 
poszerzania nabytej wiedzy, świadomość pogłębionej refleksji muzykologicznej  
dla rozwoju kultury muzycznej, jest zdolny do definiowania własnych sądów na 
tematy śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich. 

Ocena niedostateczna Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu śpiewów gregoriańskich i postgre-
goriańskich, nie zna i nie potrafi opisać metod ich analizy, nie potrafi wyjaśnić 
historycznego charakteru kształtowania się idei muzykologicznych w zakresie 
monodii łacińskiej, nie potrafi wskazać istotnych różnic stylistycznych między 
śpiewami gregoriańskimi i postgregoriańskimi oraz wskazać zależności między re-
fleksją muzykologiczną, a zmianami zachodzącymi w kulturze. Student  nie  po-
trafi  samodzielnie  zdobywać  wiedzy,  posługiwać  się  poznaną  terminologią 
muzyczną w stopniu poszerzonym oraz nie ma umiejętności interpretacji pozna-
nych treści z zakresu monodii łacińskiej. Student nie posiada świadomości posze-
rzania nabytej wiedzy, świadomości pogłębionej refleksji muzykologicznej  dla 
rozwoju kultury muzycznej, nie jest zdolny do definiowania własnych sądów na 
tematy śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich. 
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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 

D. Hiley, Chorał gregoriański i neogregoriański. Zmiany stylistyczne w śpiewach oficjów ku czci średnio-
wiecznych świętych, „Muzyka” 48 (2003), n. 2, s. 3-15. 
D. Hiley, Western plainchant: a handbook, Oxford 1993. 
I. Pawlak, Chorał gregoriański. Źródła, EK, t. 3, kol. 223-224. 
I. Pawlak, Formy  chorału gregoriańskiego w polskojęzycznych obrzędach po Soborze Watykańskim II, „Li-
turgia Sacra” 4 (1998), nr 1, s. 73-88. 
J. Pikulik, Klasyczne formy chorału gregoriańskiego oraz monodii liturgicznej, w: J. Masłowska (red.), Mu-
zyka sakralna, Warszawa 1998, s. 17-24. 
W. Apel, Gregorian chant, Bloomington 1958. 
A. Dennery, Le chant postgrégorien. Tropes, séquences et prosules, Paris 1987. 
Th.F. Kelly, Responsory tropes, Massachusetts 1973. 
Th.F. Kelly, Neuma Triplex, „Acta Musicologica” 60 (1988), z. 1, s. 1-30. 
P. Ferretti, Estetica gregoriana, t. 1, Roma 1934. 
J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu, Warszawa 1973. 
D.F. Wilson, Music of the Middle Ages. Style and Structure, New York 1990. 
H. Hofmann-Brandt, Die Tropen zu den Responsorien des Officiums, t. 1-2, Erlangen 1971. 

Literatura uzupełniająca 

I. Pawlak, Rola chorału gregoriańskiego w kształtowaniu polskiej religijnej kultury muzycznej, „Annales 
Lublinenses pro Musica Sacra“ 3 (2012), nr 3, s. 107-132. 
M. Nowak, Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II, Lublin 2008. 
P. Wiśniewski, Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. 
Studium  historyczno-muzykologiczne, Lublin 2006. 
J. Pikulik, Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych, Warszawa 1974. 
Artykuły naukowe dotyczące śpiewów gregoriańskich i postgregoriańskich w wybranych czasopismach 
naukowych. 
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