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

Nazwa przedmiotu Muzyczne tradycje Europy  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim European musical tradition  

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 

ćwiczenia 15 II 3 

 

Wymagania wstępne Ogólna znajomość zagadnień z zakresu kultury muzycznej. Ogólna znajomość za-
gadnień z zakresu etnomuzykologii. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu 
antropologii muzyki.   

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z różnorodnością wybranych europejskich kultur muzycznych. Sposoby opisu i moż-
liwości zbadania tych kultur. Prześledzenie historii i przemian dokonujących się w obrębie wybranych tra-
dycji. 

 
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 badań nad muzycznymi 
tradycjami Europy w systemie nauk humanistycznych, przedstawia 
pogłębioną charakterystykę wybranych muzycznych kręgów kulturo-
wych oraz zakres i przedmiot badań nad wybranymi europejskimi kul-
turami muzycznymi, wyjaśniając zależności pomiędzy nimi i ich od-
mienności. 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi rozpoznawać, analizować i interpretować różne ro-
dzaje wytworów dawnej i współczesnej kultury muzycznej (pieśni, 
tańce, przekazy wokalno-instrumentalne, instrumentarium) w zakre-
sie muzycznych tradycji Europy, dokonując ich krytycznej analizy w 
celu określenia ich znaczenia w kontekście procesów historyczno-kul-
turowych 

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie 
ochrony, kultywowania, pielęgnowania i zachowania muzycznego 
dziedzictwa epok minionych oraz poszanowania i wspierania muzycz-
nych tradycji różnych europejskich kultur i środowisk 

K_K02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Skoncentrowanie tematyki zajęć wokół badań nad tradycyjną muzyką Europy. Wybór europejskich kręgów 
kulturowych o odmiennych uwarunkowaniach i omówienie ich muzyki tradycyjnej. Przedstawienie typolo-
gii gatunków muzycznych i słowno-muzycznych. Zwrócenie uwagi na kontekst wykonywania muzyki (reli-
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gijny, obrzędowy, sytuacyjny, estradowy). Omówienie instrumentarium muzycznego i prezentacja wyko-
nywanej na nim muzyki. Wymaganie od studentów uczestnictwa w koncercie muzyki tradycyjnej i podzie-
lenie się tym w formie relacji/recenzji z koncertu 

 
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 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca z tekstem Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Sprawdzenie kompetencji spo-
łecznych 

Karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student prezentuje bardzo pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie wła-
ściwym dla muzycznych tradycji Europy, zna i wnikliwie charakteryzuje różne me-
tody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla etnomuzykologii , w za-
kresie muzycznych tradycji Europy, bezbłędnie opisuje historyczne procesy 
kształtowania się stylów, gatunków i form muzycznych oraz odnoszących się do 
nich idei muzykologicznych i muzycznych – w odniesieniu do epok historycznych 
i czasów współczesnych – dostrzegając powiązania między myślą teoretyczną a 
praktyką muzyczną. Student bezbłędnie rozpoznaje, analizuje i interpretuje 
różne rodzaje wytworów dawnej i współczesnej kultury muzycznej w zakresie 
muzycznych tradycji Europy, dokonując ich krytycznej analizy w celu określenia 
ich znaczenia w kontekście procesów historyczno-kulturowych, bezbłędnie roz-
poznaje, analizuje i interpretuje różne rodzaje wytworów dawnej i współczesnej 
kultury muzycznej w zakresie muzycznych tradycji Europy, dokonując ich krytycz-
nej analizy w celu określenia ich znaczenia w kontekście procesów historyczno-
kulturowych oraz z polotem i wnikliwością prowadzi dyskusję w zakresie proble-
matyki muzycznych tradycji Europy, z użyciem terminologii muzykologicznej i 
muzycznej, dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułując wnio-
ski. Student w pełni jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie 
ochrony, kultywowania, pielęgnowania i zachowania muzycznego dziedzictwa 
epok minionych oraz poszanowania i wspierania muzycznych tradycji różnych 
kultur i środowisk oraz w szerokim kontekście dostrzega znaczenie refleksji etno-
muzykologicznej i muzycznej dla kształtowania się kultury – dawnej i współcze-
snej – wykazując stałą gotowość do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w 
obszarze muzycznych tradycji Europy. 

Ocena dobra Student prezentuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie właściwym 
dla muzycznych tradycji Europy, zna i charakteryzuje różne metody badawcze i 
strategie argumentacyjne właściwe dla etnomuzykologii, w zakresie muzycznych 
tradycji Europy, zna historyczne procesy kształtowania się stylów, gatunków i 
form muzycznych oraz odnoszących się do nich idei muzykologicznych i muzycz-
nych – w odniesieniu do epok historycznych i czasów współczesnych – dostrze-
gając powiązania między myślą teoretyczną a praktyką muzyczną. Student rozpo-
znaje, analizuje i interpretuje różne rodzaje wytworów dawnej i współczesnej 
kultury muzycznej w zakresie muzycznych tradycji Europy, dokonując ich krytycz-
nej analizy w celu określenia ich znaczenia w kontekście procesów historyczno-
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kulturowych, poprawnie rozpoznaje, analizuje i interpretuje różne rodzaje wy-
tworów dawnej i współczesnej kultury muzycznej w zakresie muzycznych tradycji 
Europy, dokonując ich krytycznej analizy w celu określenia ich znaczenia w kon-
tekście procesów historyczno-kulturowych oraz umiejętnie prowadzi dyskusję w 
zakresie problematyki muzycznych tradycji Europy, z użyciem terminologii muzy-
kologicznej i muzycznej, dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i for-
mułując wnioski. Student jest przygotowany do podejmowania działań w zakre-
sie ochrony, kultywowania, pielęgnowania i zachowania muzycznego dziedzictwa 
epok minionych oraz poszanowania i wspierania muzycznych tradycji różnych 
kultur i środowisk oraz dostrzega znaczenie refleksji etnomuzykologicznej i mu-
zycznej dla kształtowania się kultury – dawnej i współczesnej – wykazując goto-
wość do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w obszarze muzycznych tra-
dycji Europy. 

Ocena dostateczna Student prezentuje nie zanadto pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie 
właściwym dla muzycznych tradycji Europy, w ograniczonym stopniu zna i cha-
rakteryzuje różne metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla et-
nomuzykologii, w zakresie muzycznych tradycji Europy, częściowo zna histo-
ryczne procesy kształtowania się stylów, gatunków i form muzycznych oraz od-
noszących się do nich idei muzykologicznych i muzycznych – w odniesieniu do 
epok historycznych i czasów współczesnych – dostrzegając powiązania między 
myślą teoretyczną a praktyką muzyczną. Student miernie rozpoznaje, analizuje i 
interpretuje różne rodzaje wytworów dawnej i współczesnej kultury muzycznej 
w zakresie muzycznych tradycji Europy, dokonując ich pobieżnej krytycznej ana-
lizy w celu określenia ich znaczenia w kontekście procesów historyczno-kulturo-
wych oraz mało wprawnie prowadzi dyskusję w zakresie problematyki muzycz-
nych tradycji Europy, z użyciem terminologii muzykologicznej i muzycznej, słabo 
dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułując wnioski. Student 
w ograniczonym stopniu jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie 
ochrony, kultywowania, pielęgnowania i zachowania muzycznego dziedzictwa 
epok minionych oraz poszanowania i wspierania muzycznych tradycji różnych 
kultur i środowisk, a także częściowo dostrzega znaczenie refleksji etnomuzyko-
logicznej i muzycznej dla kształtowania się kultury – dawnej i współczesnej – wy-
kazując mierną gotowość do krytycznej oceny obserwowanych zjawisk w obsza-
rze muzycznych tradycji Europy. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje pogłębionej i uporządkowanej wiedzy w zakresie właści-
wym dla muzycznych tradycji Europy oraz nie zna i nie charakteryzuje różnych 
metod badawczych i strategii argumentacyjnych właściwych dla etnomuzykologii 
, w zakresie muzycznych tradycji Europy. Student błędnie rozpoznaje, analizuje i 
interpretuje różne rodzaje wytworów dawnej i współczesnej kultury muzycznej 
w zakresie muzycznych tradycji Europy, nie dokonując ich krytycznej analizy w 
celu określenia ich znaczenia w kontekście procesów historyczno-kulturowych. 
Student nie jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie ochrony, kul-
tywowania, pielęgnowania i zachowania muzycznego dziedzictwa epok minio-
nych oraz poszanowania i wspierania muzycznych tradycji różnych kultur i środo-
wisk. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 50 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Czekanowska A, Melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich, Kraków 1972.  
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Czekanowska A, Pathways of Ethnomusicology, Warszawa 2000.  
Czekanowska A., Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec, Warszawa 2008.  
Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe: ec- clesiastical and folk transmission, Dahlig Piotr, 
(ed.),  transl. John Comber, Warsaw 2009.  
Juzala G., Semantyka kolęd wiosennych. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne, Warszawa 2012  
Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, Kultura duchowa, Warszawa 1967.  
Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 2, Kultura duchowa, Warszawa 1968.   

Literatura uzupełniająca 

Bielawski L., Czas w muzyce i kulturze, Warszawa 2015 

 
sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 
 


