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KARTA PRZEDMIOTU            WNH2 (cykl 2020-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Komputerowa edycja partytury muzycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Music score editing with computer software 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauko o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna o. dr Mieczysław Julian Śmierciak 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 30 I 2 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw obsługi komputera 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Ćwiczenia ukierunkowane są głównie na praktyczną umiejętność komputerowej edycji partytur muzycz-
nych (prostszych i bardziej rozbudowanych, w tym chorału gregoriańskiego), które są przydatne w pracy 
każdego muzykologa, zarówno przy redagowaniu pracy dyplomowej czy artykułów naukowych (z użyciem 
przykładów nutowych) jak i przy prowadzeniu zespołów muzycznych lub komponowaniu własnych utwo-
rów.  Ze względu na szerokie zastosowanie należy do grupy przedmiotów podstawowych z zakresu studiów 
muzykologicznych II stopnia. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna współczesne narzędzia informatyczne w zakresie oprogra-
mowania komputerowego do edycji partytur muzycznych, znajdujące 
zastosowanie w działalności artystycznej z zakresu sztuki muzycznej 
oraz publikacji materiału nutowego. 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystać współczesne technologie i programy 
komputerowe wspomagające edycję partytury muzycznej. 

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie 
ochrony, kultywowania, pielęgnowania i zachowania muzycznego 
dziedzictwa epok minionych oraz poszanowania i wspierania muzycz-
nych tradycji różnych kultur i środowisk, wykorzystując umiejętność 
komputerowego przygotowania partytur muzycznych dla chórów i or-
kiestr, czy też publikacji w wydawnictwach muzycznych. 

K_K02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przedmiot „Komputerowa edycja partytury muzycznej“ zawiera przede wszystkim praktyczne ćwiczenia z 
pisania partytur muzycznych przy pomocy wybranych programów komputerowych. Towarzyszy temu sys-
tem pracy w grupach przy odpowiednich stanowiskach komputerowych oraz zadawane prace domowe.  
Przedmiot obejmuje następujące treści programowe: Zapoznanie studentów z różnorodnością oprogra-
mowania komputerowego w zakresie edycji nut i neum gregoriańskich oraz wybór jednego do ćwiczeń 
(preferowane są programy darmowe, które zyskują charakter profesjonalnych np. MuseScore, albo komer-
cyjne np. Finale, Sibelius czy Medieval for Finale). Ćwiczenia z obsługi programu „MuseScore” oraz pisanie 
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coraz bardziej rozbudowanych partytur muzycznych. Poznawanie technik i możliwości zapisu neum cho-
rału gregoriańskiego. Ćwiczenia z umieszczania zapisanych partytur lub ich fragmentów w innych doku-
mentach  np. Word, Corel, InDesign. Poznawanie różnych form exportu i druku gotowej partytury. Ćwicze-
nia z możliwości mixu dźwiękowego i exportu audio w programach edycyjnych.   

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Ćwiczenia praktyczne Test komputerowy Protokół, wydruk/plik testu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Test komputerowy Protokół, wydruk/plik testu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca pod kierunkiem Obserwacja Protokół, karta oceny 
/Raport z obserwacji 

 
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 do-
brym, wykazywał zaangażowanie podczas ćwiczeń oraz napisał zaliczeniowy test 
komputerowy na ocenę b. dobrą. 

Ocena dobra student zrealizował większość zakładane efektów uczenia się w stopniu zadowa-
lającym oraz napisał zaliczeniowy test komputerowy na ocenę dobrą. 

Ocena dostateczna student zrealizował mniejszość zakładanych efektów uczenia się oraz nie napisał 
w całości zaliczeniowego testu komputerowego. 

Ocena niedostateczna student nie był obecny na wielu ćwiczeniach i nie zrealizował większości zakłada-
nych efektów uczenia się, co wykazał brak umiejętności napisania 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 

Instrukcja obsługi programu komputerowego “MuseScore” 

Literatura uzupełniająca 

Instrukcja obsługi programu komputerowego  “Finale” i “Sibelius”. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 
 


