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

Nazwa przedmiotu Chóralistyka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Choral studies 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Sztuki muzyczne 

Język wykładowy polski 

 

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

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 2 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość historii muzyki. Wiedza ogólna na poziomie dyplomu li-
cencjata kierunku muzykologia. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przedmiotem wykładu jest ukazanie kultury wokalnej w kontekście historycznym i muzycznym. Celem zajęć 
jest przedstawienie najważniejszych nurtów rozwoju i znaczenia sztuki wokalnej we wszelkich jej przeja-
wach. Omawiane i charakteryzowane są ośrodki kultywowania i rozwoju muzyki, twórczość kompozyto-
rów, gatunki i formy muzyczne charakterystyczne dla tej twórczości. Wykład ma również na celu omówie-
nie najważniejszych zagadnień dotyczących muzyki wokalnej, istoty języka dźwiękowego poszczególnych 
technik kompozytorskich i praktyki wykonawczej, drogi rozwoju muzyki chóralnej i aktualne trendy kom-
pozytorskie. Zapoznanie z gatunkami muzyki chóralnej oraz najwybitniejszymi twórcami i dziełami tej mu-
zyki w Polsce i na świecie. Poznanie dokonań twórczych polskich kompozytorów muzyki chóralnej oraz 
działalności zespołów wokalnych i chórów na ziemiach polskich. 

 
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 wiedzę z zakresu historii i teorii muzyki, definiuje 
zaawansowaną terminologię muzyczną i muzykologiczną oraz 
opisuje jej historyczną zmienność związaną z praktyką wyko-
nawczą różnych epok  w celu rozwoju kolejnych obszarów wła-
snych zainteresowań muzycznych.  

K_W05 

W_02 Zna zasady stylowego wykonawstwa i interpretacji muzyki róż-
nych epok i kultur, posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do 
niezbędnych informacji dotyczących prowadzenia chórów i ze-
społów wokalnych, ich analizowanie i interpretowanie we wła-
ściwy sposób.  Charakteryzuje kontekst historyczny i kulturowy 
towarzyszący przemianom stylistycznym muzyki różnych epok. 
Dysponuje wiedzą dotyczącą stylów muzycznych i związanych z 
nimi tradycji wykonawczych w obszarze muzyki chóralnej. 

K_W07 

W_03 Zna możliwości praktycznego wykorzystania specjalistycznej 
wiedzy muzykologicznej i muzycznej w różnych formach aktyw-

K_W11 
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ności, zasady planowania i organizowania wydarzeń o charakte-
rze kulturalnym oraz prowadzenia zespołów muzycznych w róż-
nych formach aktywności na współczesnym rynku pracy.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dostrzega znaczenie refleksji muzykologicznej i muzycznej dla 
kształtowania się kultury – dawnej i współczesnej – wykazując 
gotowość do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w wy-
branym przez siebie obszarze oraz zakresie realizowanych pre-
zentacji. Potrafi profesjonalnie i rzeczowo zaprezentować wła-
sne chóralne projekty artystyczne. 

K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Różne sposoby wykorzystywania chóru. Muzyka religijna, operowa, oratoryjno-kantatowa. Muzyka chó-
ralna w nauczaniu szkolnym. Festiwale i konkursy chóralne. Śpiew chóralny w środowisku akademickim. 
Towarzystwa muzyczne, śpiewacze – działalność zespołowa. Wybitni dyrygenci i kompozytorzy polskiej 
muzyki chóralnej. 

 
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 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 71%-100% 

Ocena dobra Student wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 55%-70 

Ocena dostateczna Student wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 31%-54% 

Ocena niedostateczna Student wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 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 

Muzyka polska 1945-1995, red. K. Droba i in., Kraków 1996; 
Kompozytorzy polscy 1918-2000. T I: Eseje. T II: Biogramy. Red. Marek 
Podhajski, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia 
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Gdańsk – Warszawa 2005; 
Z dziejów polskiej kultury muzycznej, cz. II, Kraków1966 
I. J. Paderewski: Pamiętniki. PWM 1986; 

Literatura uzupełniająca 

M. Tomaszewski, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Kraków 1997 
Helman Z., Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985; 
Ch. B. Rae: Muzyka Lutosławskiego. PWN 1996; M. Tomaszewski: Krzysztof 
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Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje. AM w Krakowie, Kraków 1994. 
A. Thomas: Górecki. PWM 1998; 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 
 


