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

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie: 
Etnomuzykologia i hymnologia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Master's seminar: 
Ethnomusicology and Hymnology 

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. Tomasz Rokosz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

seminarium 30+30+30+30 I, II, III, IV 3+3+3+3 

 

Wymagania wstępne Ukończone studia licencjackie w zakresie muzykologii, teorii muzyki, pedagogiki 
muzycznej lub edukacji artystycznej; umiejętność samodzielnego prowadzenia 
badań naukowych. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem ogólnym zajęć seminaryjnych jest zapoznanie studenta z problematyką etnomuzykologii i hymnolo-
gii. Celem szczegółowym jest napisanie pracy magisterskiej. Efektem uczestnictwa w seminarium jest na-
bycie przez uczestnika ogólnej i szczegółowej wiedzy na temat kierunków badań i umiejętności rozwiązy-
wania konkretnych problemów badawczych. Poprzez zajęcia seminaryjne student zapoznaje się z meto-
dami naukowego opracowania wybranych problemów badawczych i z różnymi aspektami pracy naukowej. 
Uczestnik seminarium powinien rozwinąć w sobie umiejętność naukowej dyskusji, nauczyć się krytycznego 
stosunku do tekstu naukowego, zapoznać się z podstawowymi pojęciami uprawianej dyscypliny badaw-
czej, nauczyć się sposobów opisywania i systematyzowania badanych zjawisk. Uczestnik seminarium po-
winien też zdobyć umiejętności praktyczne prowadząc własne badania terenowe, albo dokonując kwe-
rendy materiałów muzycznych w archiwach. Efektem samodzielnego prowadzenia pracy badawczej po-
winno być wykształcenie u studenta umiejętności postępowania zgodnie z zamierzonym projektem ba-
dawczym i podejmowania decyzji w różnych sytuacjach. Cele szczegółowe: pogłębienie zagadnień związa-
nych z historią etnomuzykologii i współczesnymi kierunkami, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
prowadzonych badań w kontekście szerszej perspektywy dyscypliny, metod oraz relacji tradycyjnego ma-
teriału religijnego do świeckiego, znajomość historii Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii, przedmiotu 
badań i kręgów zainteresowań badawczych Katedry, umiejętność wykorzystania zbiorów Katedry do dal-
szych prac analitycznych. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna metody wielokontekstowej analizy i muzykologicznej interpretacji 
wytworów ludowej kultury muzycznej z uwzględnieniem tradycji, teo-
rii i określonych szkół badawczych. Wykorzystuje na wielu poziomach 
problematykę etnomuzykologii i hymnologii. 

K_W02 

W_02 Zna i definiuje terminologię hymnologiczną i etnomuzykologiczną oraz 
opisuje jej historyczną zmienność 

K_W03 

W_03 Zna i charakteryzuje różne metody badawcze i strategie argumenta-
cyjne mające zastosowanie w hymnologii i etnomuzykologii. 

K_W09 
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W_04 Prezentuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie etnomu-
zykologii, antropologii i hymnologii. 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 W zakresie etnomuzykologii i hymnologii samodzielnie wyszukuje, se-
lekcjonuje, analizuje i ocenia informacje uzyskane ze źródeł pisanych i 
elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy z wy-
korzystaniem pogłębionej wiedzy muzykologicznej i muzycznej. Postę-
puje zgodnie z zamierzonym projektem badawczym i podejmuje de-
cyzje w różnych sytuacjach. 

K_U01 

U_02 Prawidłowo dobiera metody i narzędzia badawcze z zakresu etnomu-
zykologii i hymnologii  

K_U03 

U_03 Prowadzi na poziomie rozszerzonym pracę badawczą dotyczącą za-
kresu seminarium pod kierunkiem opiekuna naukowego w zakresie 
etnomuzykologii i hymnologii. 

K_U04 

U_04 Efektywnie planuje, realizuje i doskonali własną pracę naukową, dy-
daktyczną lub artystyczną podejmując się roli lidera lub uczestnika w 
różnego typu aktywnościach zawodowych, w zakresie etnomuzykolo-
gii i hymnologii  

K_U05 

U_05 Prowadzi dyskusję lub dyskurs naukowy z użyciem terminologii muzy-
kologicznej i muzycznej w zakresie etnomuzykologii i hymnologii do-
bierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułując prawi-
dłowe wnioski. 

K_U06 

U_06 Dobiera odpowiednie materiały, środki i metody pracy w celu projek-
towania i efektywnego realizowania zaplanowanych działań nauko-
wych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych w zakresie etno-
muzykologii i hymnologii  

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje gotowość do podejmowania inicjatyw badawczych w zakre-
sie etnomuzykologii i hymnologii zgodnie z wybranym profilem stu-
diów i specjalizacją 

K_K01 

K_02 W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu etnomuzykologii 
i hymnologii 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. 

K_K02 

K_03 Dostrzega znaczenie refleksji muzykologicznej i muzycznej dla kształ-
towania się tradycyjnej kultury – dawnej i współczesnej – wykazując 
gotowość do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w wybranym 
przez siebie obszarze 

K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe realizowane są na dwóch płaszczyznach: zapoznanie studenta ze stanem badań w dzie-
dzinie etnomuzykologii i hymnologii, program przygotowania i pisania pracy (tworzenie pracy magister-
skiej). Ad. 1. Każdy z uczestników seminarium realizuje zestaw wybranych zagadnień, które prezentuje ust-
nie, bądź w postaci pisemnego referatu. Ad. 2. Każdy z uczestników wybiera temat pracy, który jest reali-
zowany i dyskutowany na poszczególnych etapach jego realizacji. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Analiza dzieła sztuki Referat Wydruk/ Plik z referatem 
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W_02 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem. 
Praca magisterska.  

W_01 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem . 
Praca magisterska. 

W_02 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem .  
Praca magisterska. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem. 
Praca magisterska. 

U_02 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem. 
Praca magisterska. 

U_03 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem. 
Praca magisterska. 

U_04 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem. 
Praca magisterska. 

U_05 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem. 
Praca magisterska. 

U_06 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem. 
Praca magisterska. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja/ Praca badawcza 
pod kierunkiem (praca semi-

naryjna) 

Referat. Praca magisterska Wydruk/ Plik z referatem 

K_02 Analiza dzieła sztuki. Obser-
wacja uczestnicząca 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych. Sprawozdanie 

Wydruk 

K_03 Burza mózgów/ Dyskusja Sprawozdanie Wydruk 

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

Zaliczenie Student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się, w szczególności pro-
wadzi efektywną pracę badawczą w zakresie wybranej tematyki. 

Brak zaliczenia Student nie prezentuje wiedzy z zakresu etnomuzykologii i hymnologii i nie cha-
rakteryzuje odpowiednich metod badawczych. Student nie potrafi prowadzić 
dyskusji naukowej z wykorzystaniem właściwej terminologii z zakresu etnomuzy-
kologii i hymnologii, nie prowadzi własnej pracy badawczej. Student nie wykazuje 
gotowości do uzupełniania dorobku naukowego w zakresie etnomuzykologii i 
hymnologii. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30+30+30+30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90+90+120+120 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005. 
Tematyka prac jest różnorodna, literaturę dobiera się stosownie do ich zakresu. Przykładowa literatura: 
Bartkowski B., Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków 1987. 
Bartkowski B., Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, t. 1, Lublin 1990. 
Bartkowski B. Dąbek S. Zoła A., Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań mu-
zykologii. Zakres pojęciowy, możliwości badawcze, Lublin 1992. 
Bartmiński Jerzy, 1990, Folklor – język – poetyka, Wrocław. 
Bielawski Ludwik, 1999, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa. 
Bielawski Ludwik, (red.), Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 2, 
Kaszuby, cz. 2–3, Warszawa 1998. 
Bielawski Ludwik, (red.), Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 3, 
Warmia i Mazury, cz. 1–5, Warszawa 2002.  
Czekanowska A., Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka, Kraków 1971. 
Dzieła wszystkie Oskara Kolberga (DWOK), T. 1-84, Wrocław-Poznań 1962-2002. 
Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, cz. 1, Pieśni i obrzędy doroczne, (red.) 
Jerzy Bartmiński, red. serii Ludwik Bielawski, Lublin 2011. 
Rokosz Tomasz, Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 
2009. 
Rokosz Tomasz, Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe), „Archiwum 
Etnograficzne”, t. 59, Wrocław–Siedlce 2016. 
Zoła A., Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, Lublin 2003. 

Literatura uzupełniająca 

Dopasowana do zakresu tematycznego poszczególnych prac dyplomowych. 
Czekanowska Anna, 2000, Pathways of Ethnomucicology, Warszawa. 
Turek K. Mika B., Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami, Katowice 2006 
Tymochowicz Mariola, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 
2013. 
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