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

Nazwa przedmiotu Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Conducting church music ensembles 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauko o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

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

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 30 II 3 

 

Wymagania wstępne Słuch muzyczny, znajomość zapisu nutowego, umiejętność gry na fortepianie. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem nauczania jest nabycie umiejętności kierowania różnymi zespołami wykonawczymi, zaznajomienie 
z podstawową problematyką związaną z organizowaniem i prowadzeniem chóru. Zapoznanie z wartościo-
wym repertuarem chóralnym zróżnicowanym pod względem stopnia trudności, techniki wykonawczej, 
stylu, epoki itp. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień związanych z prowadzeniem i dyrygowaniem chó-
rem. Zapoznanie z najważniejszymi gatunkami muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej oraz najwybit-
niejszymi twórcami i dziełami. Poznanie dokonań twórczych polskich kompozytorów muzyki chóralnej oraz 
działalności zespołów wokalnych i chórów (festiwale, konkursy, przeglądy chórów itp.). 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna zasady stylowego wykonawstwa i interpretacji muzyki, posiada 
wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji dotyczą-
cych prowadzenia zespołów kościelnych. Charakteryzuje kontekst hi-
storyczny i kulturowy towarzyszący przemianom stylistycznym muzyki 
różnych epok. Dysponuje wiedzą dotyczącą stylów muzycznych i zwią-
zanych z nimi tradycji wykonawczych w obszarze chóralnej muzyki re-
ligijnej. 

K_W07 

W_02 Zna możliwości praktycznego wykorzystania specjalistycznej wiedzy 
muzykologicznej i muzycznej, zasady planowania i sposoby organizo-
wania oprawy muzycznej uroczystości o charakterze religijnym oraz 
prowadzenia zespołów  muzycznych funkcjonujących we współcze-
snym kościele katolickim.   

K_W11 

W_03 Dysponuje wiedzą umożliwiającą bardziej efektywne działania zwią-
zane z realizacją i doskonaleniem własnych poczynań oraz funkcjono-
waniem zespołu na współczesnym rynku pracy. 

K_W14 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Jako dyrygent i kierownik artystyczny zespołu potrafi efektywnie pla-
nować i doskonalić własną pracę oraz  zespołów muzycznych, którymi 
kieruje.  

K_U05 

U_02 Kierując zespołem muzycznym wykorzystuje umiejętności praktyczne 
z zakresu sztuki muzycznej do realizacji przedsięwzięć artystycznych 
(w zakresie wybranej specjalności). 

K_U11 
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U_03 Pełniąc funkcję kierownika i dyrygenta zespołu jest przygotowany do 
przyjmowania na siebie roli lidera w realizacji działań związanych z 
umiejętnością przekazywania wiedzy muzycznej w celu podnoszenia 
poziomu przygotowania artystycznego wszystkich członków zespołu.  

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje gotowość do podejmowania działań w zakresie przekazywa-
nia wiedzy o muzyce członkom zespołu, którego jest liderem, podej-
muje się działań artystycznych i edukacyjno-wychowawczych.  

K_K08 

K_02 Jest przygotowany do konsekwentnego i wytrwałego prowadzenia 
działalności zawodowej, ukierunkowanej na realizację zadań polega-
jących na przekazywaniu wiedzy o muzyce oraz aktywizowanie życia 
muzycznego w kościele. 

K_K09 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Ćwiczenia sprawdzające słuch, poczucie rytmu, skalę głosu w ramach przesłuchań kandydatów do zespołu. 
Rozśpiewanie zespołu, praca nad poszerzaniem skali głosu, stosowanie ćwiczeń na ujednolicenie barwy, 
brzmienia, dbałość o dykcję, frazowanie, artykulację itp. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Praca pod kierunkiem Prezentacja Protokół, karta oceny 

W_02 Praca pod kierunkiem Prezentacja Protokół, karta oceny 

W_03 Praca pod kierunkiem Prezentacja Protokół, karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Prezentacja Protokół, karta oceny 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Prezentacja Protokół, karta oceny 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Prezentacja Protokół, karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji  
uczestniczącej 

Prezentacja Protokół, karta oceny 

K_02 Metoda obserwacji  
uczestniczącej 

Prezentacja Protokół, karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student wykazuje znajomość, przygotowanie i aktywność w każdej z treści 
kształcenia na poziomie 86%-100% 

Ocena dobra Student wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 56%-85% 

Ocena dostateczna (dobry poziom wiedzy i umiejętności z pewnymi niedociągnięciami) 

Ocena niedostateczna Student wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 30%-55% 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Szaliński A., Muzykowanie zespołowe, CPARA, Warszawa 1970  
Ordyk-Czyżewska E. Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej. Lublin 2005 
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Salwarowski J. Neumann P. Stefaniak M. Technika dyrygowania w aspekcie różnic stylistycznych. Poznań 
2015. 

Literatura uzupełniająca 

Laprus L., Rozśpiewanie chóru z ćwiczeniami emisyjnymi, Wydawnictwo „Alex”, Dzierżoniów 1995 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 


