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

Nazwa przedmiotu Zagadnienia wykonawcze muzyki  
wokalno-instrumentalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Instrumental and vocal music performance studies 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 1 2 

 

Wymagania wstępne Znajomość nut, dobry słuch. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem nauczania przedmiotu jest wzmacnianie świadomości dotyczącej różnic stylistycznych w muzyce, 
rozbudzenie potrzeby samodzielnego dążenia do uzupełniania zdobytej wiedzy, zaznajomienie z podsta-
wową problematyką związaną ze stylowym wykonawstwem muzyki. Zapoznanie z gatunkami muzyki wo-
kalno-instrumentalnej oraz najwybitniejszymi twórcami i dziełami. Wykład ma również na celu omówienie 
najważniejszych zagadnień dotyczących istoty języka dźwiękowego  i praktyki wykonawczej. Poznanie wy-
bitnych dzieł, nabycie wiadomości z zakresu najważniejszych prądów, stylów, technik kompozytorskich. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu  teorii muzyki oraz 
praktyki wykonawczej umożliwiającą wykorzystanie wybranych ele-
mentów tzw. wykonawstwa historycznego w twórczości wokalno-in-
strumentalnej kompozytorów różnych epok. 

K_W05 

W_02 Zna zasady stylowego wykonawstwa i interpretacji dzieł wokalno-in-
strumentalnej muzyki różnych epok. Dysponuje wiedzą dotyczącą sty-
lów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych w obsza-
rze muzyki chóralnej.  

K_W07 

W_03 Zna możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy muzycznej, za-
sady planowania i organizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym 
oraz prowadzenia zespołów muzycznych w różnych formach aktywno-
ści na współczesnym rynku pracy. Posiada wiedzę umożliwiającą do-
cieranie do niezbędnych informacji dotyczących prowadzenia chórów 
i zespołów muzycznych  w zakresie wybranej specjalności. 

K_W11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dostrzega znaczenie refleksji muzykologicznej i muzycznej dla kształ-
towania się kultury – dawnej i współczesnej, potrafi profesjonalnie i 
rzeczowo zaprezentować, wyjaśnić i uzasadnić zagadnienia dotyczące 
wykonawstwa muzyki  – wykazując gotowość do krytycznej oceny ob-
serwowanych zjawisk w wybranym przez siebie obszarze. Właściwie 
określa poziom swojej wiedzy, jest zdolny do efektywnego jej wyko-
rzystywania, wykazuje orientację w zakresie zagadnień dotyczących 

K_K04 
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praktyki wykonawczej oraz uznaje konieczność odwołąnia się do opinii 
ekspertów,   

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zagadnienia związane z wykonywaniem muzyki dawnej i współczesnej. Specyfika najważniejszych stylów i 
założeń estetycznych muzyki danego okresu. Odrębność stylistyczna poszczególnych epok. Wybrane za-
gadnienia związane z tzw. wykonawstwem historycznym: artykulacja, ozdobniki, strój muzyczny, określe-
nia związane z tempem i charakterem wykonawstwa muzycznego, elementy retoryki muzycznej, basso 
continuo, notacja muzyczna. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny  Kolokwium Protokół, karta oceny 

W_02 Wykład konwencjonalny  Kolokwium Protokół, karta oceny 

W_03 Wykład konwencjonalny  Kolokwium Protokół, karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwencjonalny  Praca pisemna Protokół, karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się od 90% - 100% 

Ocena dobra Student w zadowalający sposób  zrealizował większość materiału od 60% - 80% 

Ocena dostateczna Student w dostatecznym stopniu zrealizował program nauczania 40%-60% 

Ocena niedostateczna Student nie zrealizował materiału, nie potrafi wykonać go zgodnie z założeniami 
0%-30% 

 
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 

M. Bukofzer. Muzyka w epoce baroku  
N. Harnoncuort – Muzyka mową dźwięków 
S. Krukowski – Problemy wykonawcze muzyki dawnej,  
Danuta Szlagowska – „Muzyka Baroku” 
H. Hussmann: Zasady kształtowania dzieła muzycznego. Kształtowanie i styl. W: Wstęp do muzykologii. 
Warszawa 1968 
B. Schäffer: Muzyka XX wieku. Twórcy i problemy. Kraków 1975 
B. Schäffer: Mały informator muzyki XX wieku. Kraków 1987 
K. Baculewski: Polska twórczość kompozytorska 1945-1984. Kraków 1987 
T. A. Zieliński: Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku. Warszawa 1980 
A.Szaliński–Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej, 
B.Mendlik – Wykonawstwo form wokalnych i wokalnoinstrumentalnych muzyki religijnej w kontekście 
budowy formalnej oraz treści utworów, 
A. Kaczyński – Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej 
J. Zabłocki – Wybrane zagadnienia pracy dyrygenta chóru, 
J. Zabłocki – O prowadzeniu chóru, 
S. Wiechowicz – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych, 
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A. Bubicz – Mojsa – Głos ludzki jako żywy instrument, 

Literatura uzupełniająca 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 2001 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, Basel 1949 – 1986 
Polskie encyklopedie i leksykony muzyczne, przewodnik koncertowy, monografie kompozytorów, czaso-
pisma muzyczne, np. „Ruch Muzyczny”, kwartalnik „Muzyka”, „Res Facta”, Res Facta Nova”, „Glissando”. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 


