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

Nazwa przedmiotu Metodologia badań etnomuzykologicznych  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of ethnomusicological research  

Kierunek studiów  Muzykologia  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Nauki o sztuce  

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Kinga Strycharz-Bogacz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 2 

 

Wymagania wstępne Pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu etnografii muzycznej. Pogłębiona zna-
jomość z zakresu etnomuzykologii i hymnologii. Ogólna znajomość zagadnień z 
zakresu nauk pokrewnych jak historia, socjologia, kulturoznawstwo, liturgika. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Pogłębienie zagadnień związanych z historią etnomuzykologii i jej współczesnymi kierunkami, ze szczegól-
nym uwzględnieniem specyfiki prowadzonych badań w kontekście szerszej perspektywy dyscypliny, metod 
oraz relacji tradycyjnego materiału religijnego do świeckiego. Przedstawienie studentom wieloaspektowo-
ści badań etnomuzykologicznych i omówienie przedmiotu badań w kontekście interdyscyplinarnym (po-
wiązanie z historią, psychologią, socjologią, etnologią, antropologią, liturgiką). Zachęcenie studentów do 
podjęcia szerszych i ukierunkowanych wielopłaszczyznowo studiów nad bogatą problematyką etnomuzy-
kologiczną. 

 
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 i określa miejsce oraz znaczenie etnomuzykologii i jej me-
todologii badań w systemie nauk humanistycznych, przedstawia po-
głębioną charakterystykę jej specyfiki przedmiotowej, zwłaszcza ust-
ności przekazu, oraz wyjaśnia zależności między głównymi subdyscy-
plinami jak historia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, etno-
logia, antropologia. 

K_W01 

W_02 Student zna i charakteryzuje różne metody badawcze i strategie argu-
mentacyjne mające zastosowanie w etnomuzykologii, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów określających funkcje melodii ludowych i 
związanych z nimi uwarunkowań. 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi prawidłowo dobierać metody i narzędzia badawcze z 
zakresu etnomuzykologii w celu prowadzenia wielopłaszczyznowych i 
interdyscyplinarnych studiów nad problematyką etnomuzykologiczną 

K_U03  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student dostrzega znaczenie refleksji etnomuzykologicznej dla kształ-
towania się kultury (dawnej i współczesnej) wykazując gotowość do 
krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w wybranym obszarze tra-
dycji muzycznej (pieśni, tańce, muzyka wokalno-instrumentalna) 

K_K04 

 



Załącznik nr 5 
 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Ukazanie podstaw metodologicznych badań etnomuzykologicznych (zarys historii dyscypliny, przedmiot 
badań, jego zakres, cel i metody, relacja etnomuzykologii do pokrewnych dyscyplin). Przedstawienie sze-
roko rozumianej problematyki metodologicznej stosowanej w badaniach etnomuzykologicznych (ludowe 
śpiewy religijne i pieśni świeckie, melodie wokalno-instrumentalne i instrumentalne). Opisanie metodolo-
gii etnomuzykologicznych badań terenowych: Ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru (działalność J. i M. 
Sobieskich), Ogólnopolska Akcja Zbierania Muzycznego Folkloru Religijnego (Muzykologia KUL) i inne. 
Przedstawienie kryteriów określających funkcje melodii ludowych i związanych z nimi uwarunkowań. 
Zwrócenie uwagi na specyfikę przekazu ustnego i jego związek z przekazami historycznymi (metody stoso-
wane w badaniach etnomuzykologicznych). Prezentowanie dawnych i współczesnych nurtów metodolo-
gicznych (kierunki historyczne, funkcjonalizm, strukturalizm, metody statystyczne itp.) oraz ich zalet i wad.  
Przedstawienie wybranych opracowań naukowych jako przykładów praktycznego zastosowania omawia-
nych metod. Związek przekazów z żywej tradycji z obrzędowością doroczną i rodzinną. Omówienie kryte-
riów badawczych dotyczących funkcji melodii ludowych oraz metodologii prowadzenia analiz z zakresu 
związków melodii i tekstu pieśni, melodyki, tonalności, metrorytmiki, wersyfikacji, stylu i formy, uwarun-
kowań wykonawczych i regionalnych. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Karta oceny 

W_02 Wykład problemowy Wypowiedź ustna Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Wypowiedź ustna Karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student bezbłędnie określa miejsce oraz znaczenie etnomuzykologii w systemie 
nauk humanistycznych, przedstawia wnikliwą charakterystykę jej specyfiki przed-
miotowej, zna liczne metody wielokontekstowej analizy i etnomuzykologicznej 
interpretacji różnych wytworów kultury muzycznej z uwzględnieniem tradycji, 
teorii lub szkół badawczych, niezwykle wprawnie definiuje zaawansowaną termi-
nologię etnomuzykologiczną i muzyczną różnych epok oraz opisuje jej histo-
ryczną zmienność, a także prezentuje rzetelnie pogłębioną i uporządkowaną wie-
dzę w zakresie metodologii badań etnomuzykologicznych. Student wykazuje po-
głębioną umiejętność w rozpoznawaniu, analizie i prawidłowej interpretacji róż-
nych rodzajów wytworów tradycyjnej kultury muzycznej, wnikliwie przeprowa-
dzając krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczenia w świetle 
procesów historyczno-kulturowych, bezbłędnie dobiera metody i narzędzia ba-
dawcze z zakresu etnomuzykologii oraz swobodnie prowadzi dyskusję lub dys-
kurs naukowy z użyciem terminologii muzykologicznej i muzycznej wprawnie do-
bierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułując wnioski. Student 
jest dogłębnie przygotowany do podejmowania działań w zakresie ochrony, kul-
tywowania, pielęgnowania i zachowania etnomuzykologicznego dziedzictwa 
epok minionych oraz poszanowania i wspierania muzycznych tradycji różnych 
kultur i środowisk, w pełni dostrzega znaczenie refleksji muzykologicznej i mu-
zycznej dla kształtowania się kultury – dawnej i współczesnej – wykazując stałą 
gotowość do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w wybranym przez siebie 
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obszarze oraz bezbłędnie określa poziom swojej wiedzy i umiejętności uznając 
bezwzględną konieczność stałego sięgania do najnowszej literatury przedmiotu 
przy szukaniu efektywnych sposobów prowadzenia aktywności zawodowej i po-
konywania pojawiających się w niej problemów (w zakresie etnomuzykologii) 

Ocena dobra Student poprawnie określa miejsce oraz znaczenie etnomuzykologii w systemie 
nauk humanistycznych, przedstawia charakterystykę jej specyfiki przedmioto-
wej, zna główne metody wielokontekstowej analizy i etnomuzykologicznej inter-
pretacji różnych wytworów kultury muzycznej z uwzględnieniem tradycji, teorii 
lub szkół badawczych, właściwie definiuje zaawansowaną terminologię etnomu-
zykologiczną i muzyczną różnych epok oraz opisuje jej historyczną zmienność, a 
także prezentuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii ba-
dań etnomuzykologicznych. Student wykazuje umiejętność w rozpoznawaniu, 
analizie i prawidłowej interpretacji różnych rodzajów wytworów tradycyjnej kul-
tury muzycznej, przeprowadzając krytyczną analizę i interpretację w celu okre-
ślenia ich znaczenia w świetle procesów historyczno-kulturowych, dobiera me-
tody i narzędzia badawcze z zakresu etnomuzykologii oraz prowadzi dyskusję lub 
dyskurs naukowy z użyciem terminologii muzykologicznej i muzycznej dobierając 
odpowiednie strategie argumentacyjne i formułując wnioski. Student jest przy-
gotowany do podejmowania działań w zakresie ochrony, kultywowania, pielę-
gnowania i zachowania etnomuzykologicznego dziedzictwa epok minionych oraz 
poszanowania i wspierania muzycznych tradycji różnych kultur i środowisk, do-
strzega znaczenie refleksji muzykologicznej i muzycznej dla kształtowania się kul-
tury – dawnej i współczesnej – wykazując gotowość do krytycznej oceny obser-
wowanych zjawisk w wybranym przez siebie obszarze oraz  właściwie określa po-
ziom swojej wiedzy i umiejętności, uznając konieczność stałego sięgania do naj-
nowszej literatury przedmiotu przy szukaniu efektywnych sposobów prowadze-
nia aktywności zawodowej i pokonywania pojawiających się w niej problemów 
(w zakresie etnomuzykologii). 

Ocena dostateczna Student w stopniu dostatecznym określa miejsce oraz znaczenie etnomuzykologii 
w systemie nauk humanistycznych, wybiórczo przedstawia charakterystykę jej 
specyfiki przedmiotowej, zna nieliczne metody wielokontekstowej analizy i etno-
muzykologicznej interpretacji różnych wytworów kultury muzycznej z uwzględ-
nieniem tradycji, teorii lub szkół badawczych oraz prezentuje powierzchowną i 
dość nieuporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań etnomuzykolo-
gicznych. Student wykazuje częściową umiejętność w rozpoznawaniu, analizie i 
prawidłowej interpretacji różnych rodzajów wytworów tradycyjnej kultury mu-
zycznej, przeprowadzając wybiórczo krytyczną analizę i interpretację w celu okre-
ślenia ich znaczenia w świetle procesów historyczno-kulturowych oraz dobiera 
niektóre metody i narzędzia badawcze z zakresu etnomuzykologii. Student w do-
statecznym stopniu dostrzega znaczenie refleksji muzykologicznej i muzycznej 
dla kształtowania się kultury – dawnej i współczesnej – wykazując częściową go-
towość do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w wybranym przez siebie 
obszarze oraz pobieżnie określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, częściowo 
uznając konieczność stałego sięgania do najnowszej literatury przedmiotu przy 
szukaniu efektywnych sposobów prowadzenia aktywności zawodowej i pokony-
wania pojawiających się w niej problemów (w zakresie etnomuzykologii) 

Ocena niedostateczna Student nie przedstawia pogłębionej charakterystyki i specyfiki przedmiotowej 
etnomuzykologii, nie zna metod wielokontekstowej analizy i etnomuzykologicz-
nej interpretacji różnych wytworów kultury muzycznej z uwzględnieniem trady-
cji, teorii lub szkół badawczych oraz nie prezentuje pogłębionej i uporządkowanej 
wiedzy w zakresie metodologii badań etnomuzykologicznych. Student wykazuje 
brak umiejętności w rozpoznawaniu, analizie i prawidłowej interpretacji różnych 
rodzajów wytworów tradycyjnej kultury muzycznej, nie przeprowadzając ich kry-
tycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich znaczenia w świetle procesów 
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historyczno-kulturowych oraz nieprawidłowo dobiera metody i narzędzia badaw-
cze z zakresu etnomuzykologii. Student nie dostrzega znaczenia refleksji muzyko-
logicznej i muzycznej dla kształtowania się kultury – dawnej i współczesnej – wy-
kazując brak gotowości do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w wybra-
nym przez siebie obszarze oraz niewłaściwie określa poziom swojej wiedzy i 
umiejętności negując konieczność stałego sięgania do najnowszej literatury 
przedmiotu przy szukaniu efektywnych sposobów prowadzenia aktywności za-
wodowej i pokonywania pojawiających się w niej problemów (w zakresie etno-
muzykologii). 

 
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 

Czekanowska A. Etnografia muzyczna, Warszawa 1971.  
Czekanowska A., Etnomuzykologia współczesna. Refleksje metodologiczne, Bydgoszcz 1987.  
Żerańska-Kominek S., Muzyka w kulturze – Wstęp do etnomuzykologii, Warszawa 1995.  
Bartkowski B., Dąbek S., Zoła A., Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań 
muzykologii. Zakres pojęciowy, możliwości badawcze, Lublin 1992.  
Bartkowski B., Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków 1987.  
Zoła A., Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, Lublin 2003.  
Bielawski L., Rytmika polskich pieśni ludowych, Kraków 1970. 

Literatura uzupełniająca 

Hasło Ethnomusicology (Barbara Krader), New Grove of Music and Musicians, Hong Kong 1980  
Wiora W., Tonalny logos. Tłum. J. Stęszewski, "Res Facta" nr 6, Kraków 1972, s. 221-258.  
Analyse und Klassifikation von Volksmelodien, Red. D. Stockmann, Kraków 1973. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 
 


