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

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie: Polifonia religijna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Master’s seminar: Religious polyphony 

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 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski 

 

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  

Nabycie umiejętności sformułowania tematu pracy magisterskiej i postawienia głównego celu badawcze-
go. Nabycie umiejętności oceny (wartościowania) zebranych materiałów podczas kwerendy naukowej, 
przedstawienia planu pracy i naukowych metod jego realizacji. Nabycie umiejętności związanych z reda-
gowaniem pracy magisterskiej (strona merytoryczna i formalna); wnioskowanie i stawianie hipotez. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efek-

tu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna metody wielokontekstowej analizy i muzykologicznej 
interpretacji wielogłosowych utworów religijnych z uwzględnieniem 
tradycji, teorii lub szkół badawczych 

K_W02 

W_02 Student zna i definiuje terminologię muzykologiczną i muzyczną z 
zakresu repertuaru polifonii religijnej różnych epok oraz opisuje jej 
historyczną zmienność 

K_W03 

W_03 Student zna i charakteryzuje różne metody badawcze i strategie ar-
gumentacyjne mające zastosowanie w pracach analitycznych wielo-
głosowych utworów religijnych 

K_W09 

W_04 Student prezentuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie 
specyfiki polifonii religijnej oraz związanej z nią terminologii  

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia 
informacje uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat 
dzieł muzyki wielogłosowej oraz formułuje na tej podstawie krytycz-
ne sądy z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy muzykologicznej i 
muzycznej 

K_U01 

U_02 Student prawidłowo dobiera metody i narzędzia badawcze z zakresu 
polifonii religijnej, uwzględniając specyfikę i kontekst historyczny 
powstania repertuaru 

K_U03 

U_03 Student prowadzi na poziomie rozszerzonym pracę badawczą w ob-
rębie religijnej muzyki wielogłosowej pod kierunkiem opiekuna nau-
kowego 

K_U04 
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U_04 Student efektywnie planuje, realizuje i doskonali własną pracę nau-
kową, dydaktyczną lub artystyczną związaną z repertuarem polifonii 
religijnej podejmując się roli lidera lub uczestnika w różnego typu 
aktywnościach zawodowych (w zakresie wybranej specjalności) 

K_U05 

U_05 Student prowadzi dyskusję lub dyskurs naukowy w obszarze wielo-
głosowej muzyki religijnej z użyciem terminologii muzykologicznej i 
muzycznej dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i for-
mułując właściwe wnioski 

K_U06 

U_06 Student dobiera odpowiednie materiały, środki i metody pracy do 
analizy dzieł polifonii religijnej w celu projektowania i efektywnego 
realizowania zaplanowanych działań naukowych, artystycznych lub 
edukacyjno-wychowawczych (w zakresie wybranej specjalności) 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wykazuje gotowość do podejmowania inicjatyw badawczych 
w zakresie polifonii religijnej zgodnie z wybraną specjalizacją 

K_K01 

K_02 Student jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie 
ochrony, kultywowania, pielęgnowania i zachowania muzycznego 
dziedzictwa epok minionych w zakresie spuścizny religijnej muzyki 
wielogłosowej oraz poszanowania i wspierania związanej z nią trady-
cji muzycznej 

K_K02 

K_03 Student dostrzega znaczenie refleksji muzykologicznej i muzycznej w 
obszarze polifonii religijnej dla kształtowania się kultury – dawnej i 
współczesnej – wykazując gotowość do krytycznej oceny obserwo-
wanych zjawisk w wybranym przez siebie obszarze 

K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Badania problemowe nad polską religijną kulturą muzyczną w aspekcie źródłowym, repertuarowym i 
kulturoznawczym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury rodzimych ośrodków muzycznych. Treści pro-
gramowe seminarium związane są z tematyką prac magisterskich. Sposób ich realizacji stanowi praca 
własna studenta oraz otwarta dyskusja z promotorem. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Metoda podająca, dyskusja Zaliczenie ustne, obserwacja Protokół  

W_02 

W_01 

W_02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Zaliczenie ustne  Protokół 

U_02 Dyskusja, analiza tekstu,  
metoda projektu 

Przygotowanie pracy dyplo-
mowej  

Praca magisterska 

U_03 

U_04 

U_05 

U_06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja, praca w grupach Obserwacja  Protokół 

K_02 

K_03 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
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Zaliczenie Student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się, w szczególności 
prowadzi efektywną pracę badawczą w zakresie wybranej tematyki. 

Brak zaliczenia Student nie prezentuje wiedzy z zakresu polifonii religijnej i nie charakteryzuje 
odpowiednich metod badawczych. Student nie potrafi prowadzić dyskusji nau-
kowej z wykorzystaniem właściwej terminologii z zakresu polifonii religijnej, nie 
prowadzi własnej pracy badawczej. Student nie wykazuje gotowości do uzupeł-
niania dorobku naukowego w zakresie polifonii religijnej. 

 
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 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005. 

Literatura uzupełniająca 

Dopasowana do zakresu tematycznego poszczególnych prac dyplomowych. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 
 


