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

Nazwa przedmiotu Dydaktyka nauczania przedmiotu „Formy muzyczne” 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Didactics of the „Musical forms” 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Kinga Krzymowska-Szacoń 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 30 III 2 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw historii muzyki z literaturą muzyczną, znajomość  gatunków 
i stylów muzycznych, technik kompozytorskich, budowy formalnej utworu oraz 
współczynników poszczególnych form muzycznych. Podstawowa znajomość mul-
timediów. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania form muzycznych i analizy muzycznej w szkole muzycz-
nej II stopnia. Kształtowanie umiejętności przygotowania konspektów i scenariuszy oraz prowadzenia zajęć 
z zakresu form muzycznych. Kształtowanie kompetencji społecznych w obszarze edukacji oraz komunikacji. 

 
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 uporządkowaną wiedzę z zakresu dydaktyki nau-
czania form muzycznych i analizy muzycznej 

K_W04  
(D1W1, D1W2, 
D1W3, D1W4, 
D1W5, D1W6, 
D1W7, D1W8, 

D1W9, D1W10, 
D1W11, D1W12, 
D1W13, D1W14, 

D1W15) 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zaplanować i przygotować zajęcia dydaktyczne w za-
kresie nauczania form muzycznych w szkołach muzycznych II stopnia. 
Student efektywnie planuje i organizuje własną pracę w zakresie przy-
gotowania projektów edukacyjnych, wykorzystując umiejętności 
praktyczne z zakresu analizy muzycznej. 

K_U08  
(D1U1, D1U2, D1U3, 
D1U4, D1U5, D1U6, 
D1U7, D1U8, D1U9, 

D1U10, D1U11) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotowy do przestrzegania zasad etycznych związanych z 
zawodem nauczyciela  

K_K05  
(D1K6) 

K_02 Jest gotowy do wytrwałej realizacji indywidualnych i zespołowych za-
dań zawodowych wynikających z roli nauczyciela. Student wykazuje 
gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu dydaktyki 
form muzycznych oraz uznaje konieczność jej poszerzania. 

K_K07  
(D1K1, D1K2, D1K3, 
D1K4, D1K5, D1K7, 

D1K8, D1K9) 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Powtórzenie wiadomości z zakresu form muzycznych i analizy muzycznej. Analiza muzyczna jako pomoc w 
interpretacji dzieł muzycznych. Etapy nauczania form muzycznych oraz analizy muzycznej w szkołach mu-
zycznych II stopnia (zakres materiału, metody dydaktyczne i in.). Konstruowaniu konspektów i scenariuszy 
lekcji, ćwiczenia praktyczne. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Metoda podająca 
Konwersatorium 

Zaliczenie ustne / pisemne Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Burza mózgów 
Praca w grupie 

Prezentacja 
Obserwacja Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Prezentacja, dyskusja Obserwacja Karta oceny 

K_02 Prezentacja, dyskusja Obserwacja Karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Realizacja wszystkich zakładanych efektów uczenia się, aktywne uczestnictwo w 
zajęciach.  

Ocena dobra Realizacja zakładanych efektów uczenia się (powyżej 75%)  

Ocena dostateczna Dostateczna realizacja zakładanych efektów uczenia się, w szczególności zapre-
zentowanie umiejętności przygotowania konspektu oraz scenariusza lekcji 

Ocena niedostateczna Brak realizacji zakładanych efektów uczenia się. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bukowski R., Metodyka nauczania form muzycznych, Kraków 1968. 
Chomiński J., K. Wilkowska Chomińska, Formy muzyczne, różne tomy. 
Wójcik D., ABC form muzycznych, Kraków 1999. 
Wójcik D., ABC form muzycznych: analizy, Kraków 2001. 
Wójcik D., Nauka o muzyce, Kraków 2001. 

Literatura uzupełniająca 

Michels U., Atlas muzyki, t. 1, Warszawa 2002, t. 2, Warszawa 2003. 
Podhajski M., Formy muzyczne, Warszawa 1991 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 


