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

Nazwa przedmiotu Obcojęzyczna terminologia muzykologiczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Musicological Terminology in Foreign Languages 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski / angielski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Kinga Krzymowska-Szacoń 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 15 2 2 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość historii muzyki różnych epok (zwłaszcza w zakresie sty-
lów muzycznych). Dobra znajomość pojęć z zakresu teorii muzyki, form muzycz-
nych, instrumentologii i etnomuzykologii. Znajomość języka angielskiego (lub in-
nego języka nowożytnego) na poziomie B2. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z zaawansowaną terminologią angielskojęzyczną z zakresu teorii muzyki, a także 
wybranych zagadnień z historii muzyki, instrumentologii i etnomuzykologii. Zapoznanie studentów z pod-
stawową terminologią z zakresu teorii muzyki w języku niemieckim, francuskim i włoskim. Kształtowanie 
umiejętności swobodnej wypowiedzi na tematy muzyczne prowadzonej w języku angielskim oraz dosko-
nalenie umiejętności tłumaczenia tekstów dotyczących tematyki muzycznej. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student prezentuje w języku angielskim pogłębioną i uporządkowaną 
znajomość pojęć z zakresu teorii muzyki, a także wybranych zagadnień 
z zakresu historii muzyki, instrumentologii lub etnomuzykologii. Stu-
dent definiuje zaawansowaną terminologię muzyczną i muzykolo-
giczną w języku angielskim oraz podstawową terminologię muzyczną 
w języku niemieckim, francuskim lub włoskim. 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student poprawnie stosuje zaawansowaną terminologię muzyczną i 
muzykologiczną w języku polskim i angielskim, a także podstawową 
terminologię muzyczną w języku niemieckim, francuskim lub wło-
skim. 

K_U07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zaawansowana terminologia angielskojęzyczna z zakresu teorii muzyki, instrumentologii oraz wybranych 
stylów muzycznych i etnomuzykologii. Podstawowa terminologia muzyczna w języku niemieckim, francu-
skim i włoskim. Doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów muzykologicznych oraz prezentowania w 
języku obcym wypowiedzi ustnych dotyczących zagadnień związanych z profilem studiów. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Prezentacja / 
Metoda podająca 

(z uwzględnieniem nowocze-
snych metod dydaktycznych) 

Obserwacja 
Kolokwium 

Protokół 
Karta oceny 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja / Praca w grupach, 
prezentacja / Analiza tekstu 

Obserwacja 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 (w szczególności w 
prawidłowy i uporządkowany sposób prezentuje w języku obcym wiedzę z za-
kresu teorii muzyki), aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach. 

Ocena dobra Student zrealizował większość (ponad 75%) zakładanych efektów uczenia się, w 
szczególności zaprezentował w języku obcym wiedzę z zakresu teorii i historii mu-
zyki. 

Ocena dostateczna Student zrealizował większość (ponad 50%) zakładanych efektów uczenia się, w 
stopniu zadowalającym zaprezentował znajomość obcojęzycznej terminologii 
muzykologicznej. 

Ocena niedostateczna Brak realizacji zakładanych efektów uczenia się. Student nie zaprezentował w ję-
zyku angielskim wiedzy z zakresu wskazanej subdyscypliny muzykologicznej, nie 
definiował terminologii muzycznej w żadnym obcym języku. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 50 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bent I. (ed.), Music Analysis in the Nineteenth Century, Cambridge University Press 1994. 
Latham A. (ed.), The Oxford Companion to Music, Oxford 2002. 
Latham A. (ed.), The Oxford Dictionary of Musical Terms, Oxford University Press 2004. 
“The Journal of Musicology”, wybrane artykuły. 

Literatura uzupełniająca 

Dąbkowski G., Siedmiojęzyczny słownik terminów muzycznych włosko-francusko-angielsko-niemiecko-
rosyjsko-czesko-polski, Warszawa 2004. 
Krzymowska-Szacoń K., Interval, in: B. Thompson (ed.), Music in the Social and Behavioral Sciences, Sage 
Publications 2014. 
Wybrane artykuły obcojęzyczne o tematyce muzykologicznej, dostosowane do kompetencji językowych 
uczestników zajęć. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 


