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KARTA PRZEDMIOTU         WNH2 (cykl 2020-2023) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia muzyki – antyk i średniowiecze 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of music. Antiquity of the Middle Ages 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 3 

 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości na temat okresu antyku i średniowiecza. Podstawowa 
znajomość terminologii muzycznej i muzykologicznej. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zdobycie ogólnej wiedzy o kulturach muzycznych cywilizacji starożytnych ze szczególnym uwzględnieniem 
Grecji i Rzymu. Zapoznanie się z jednogłosową muzyką religijną Zachodu. Poznanie pierwszych form muzyki 
wielogłosowej. Poznanie muzyki świeckiej (formy wokalne i instrumentalne) 

 
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 spójny sposób uporządkowaną wiedzę z zakresu 
historii muzyki antyku i średniowiecza; student zna główne gatunki 
muzyki religijnej i świeckiej oraz ich genezę; student zna i potrafi roz-
poznać podstawowe formy muzyki wielogłosowej na konkretnych 
przykładach; student zna najważniejsze notacje muzyki średniowiecz-
nej. 

K_W03 
 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Starożytny Wschód, starożytna Grecja, starożytne Bizancjum, starożytność chrześcijańska, chorał grego-
riański, liturgie i śpiewy Kościoła zachodniego, teoretycy muzyki średniowiecza, chorał postgregoriański, 
początki polifonii: wczesne organum 2-głosowe od IX-XI w.; 1 poł. XII w. – szkoła St. Martial, polifonia szkoły 
Notre Dame: Leoninus, Perotinus, Ars Antiqua: polifonia XIII wieku, notacje muzyczne epoki średniowiecza, 
muzyka świecka, muzyka instrumentalna. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny  
z wykorzystaniem  

multimedialnych technik 
przekazu wiedzy 

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

Ocena bardzo dobra Student wykazuje się bardzo dobrym opanowaniem określonego materiału od-
powiadając swobodnie i wyczerpująco na zadane pytania, prezentuje w sposób 
uporządkowany wiedzę szczegółową, posługując się poprawną terminologią mu-
zykologiczną. Student potrafi bez trudu samodzielnie zdobywać wiedzę, posługi-
wać się kompetentnie poznaną terminologią muzyczną w stopniu poszerzonym 
oraz ma bardzo dobre umiejętności interpretacji poznanych treści. Student po-
siada pogłębioną świadomość poszerzania nabytej wiedzy, świadomość pogłę-
bionej refleksji muzykologicznej  dla rozwoju kultury muzycznej. 

Ocena dobra Student wykazuje się dobrym opanowaniem określonego materiału prezentując 
wiedzę w sposób uporządkowany i posługując się terminologią muzykologiczną z 
pominięciem szczegółów. Student potrafi w stopniu dobrym samodzielnie zdo-
bywać wiedzę, posługiwać się poprawnie poznaną terminologią muzyczną w 
stopniu poszerzonym oraz ma dobre umiejętności interpretacji poznanych treści. 
Student posiada wystarczająco dobrą świadomość poszerzania nabytej wiedzy, 
świadomość pogłębionej refleksji muzykologicznej dla rozwoju kultury muzycz-
nej. 

Ocena dostateczna Student ma podstawową, ale nieugruntowaną i mało uporządkowaną wiedzę z 
zakresu historii muzyki antyku i średniowiecza, wykazuje słabą znajomość termi-
nologii muzykologicznej. Student potrafi wystarczająco samodzielnie  zdobywać  
wiedzę,  posługiwać  się  w miarę poprawnie poznaną terminologią muzyczną 
oraz ma podstawowe umiejętności interpretacji poznanych treści. Student po-
siada świadomość poszerzania nabytej wiedzy, świadomość pogłębionej refleksji 
muzykologicznej dla rozwoju kultury muzycznej. 

Ocena niedostateczna Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu historii muzyki antyku i średnio-
wiecza, nie zna terminologii, myli zagadnienia wiedzy ogólnej i szczegółowej w 
sposób niedopuszczalny. Student  nie  potrafi  samodzielnie  zdobywać  wiedzy,  
posługiwać  się  poznaną  terminologią muzyczną oraz nie ma umiejętności inter-
pretacji poznanych treści. Student nie posiada świadomości poszerzania nabytej 
wiedzy, świadomości pogłębionej refleksji muzykologicznej  dla rozwoju kultury 
muzycznej. 

 
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 

K.G. Fellerer, Geschichte der katcholischen Kirchenmusik, t. 1, Von den Anfängen bis zum Tridentinum, 
"Journal of the American Musicological Society" 28 (1975), n. 2, s. 368-370. 
Jerzy Morawski: Teoria muzyki w średniowieczu. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1979. 
Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, tom 1, Kraków 1990. 
H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975. 
M. Wozaczyńska: Muzyka średniowiecza, Gdańsk 1990. 
K. Morawska, Średniowiecze, cz. II: 1320-1500, Warszawa 1998. 
D. Gwizdalanka, Historia muzyki, tom 1, Kraków 2005. 
R. Hoppin (ed.), Anthology of Medieval Music, New York 1978 (dostępna w Katedrze Polifonii Religijnej). 
M. L. West, Muzyka starożytnej Grecji, Kraków 2003. 
J. G.Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003. 
J. Morawski: Średniowiecze, cz. I: do roku 1320,Warszawa 2006. 
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E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, Kraków 2006. 
Z. Dobrzańska-Fabiańska: Polifonia średniowiecza, Kraków 2009. 
J. Pikulik, Muzyczna działalność Grzegorza Wielkiego, "Collectanea Theologica" (1970), z. 3, s. 27-43. 
D. Szlagowska, Kultura muzyczna antyku, Gdańsk 1989. 

Literatura uzupełniająca 

S. Kloeckner, Handbuch Gregorianik. Einfuehrung in Geschichte, Theorie und Praxis  
des Gregorianisches Chorals, Regensburg 2013 (dostępna w Katedrze Polifonii Religijnej). 
W. Apel, GregorianChant, Bloomington 1958. 
Curt Sachs: Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988. 
A.Wolański, Dramat liturgiczny w średniowieczu, Wrocław 2005. 
J. Montagu: Instrumenty muzyczne Biblii, Kraków 2006. 
R. Bernagiewicz: Wprowadzenie do historii teorii muzyki. Starożytna Grecja, Lublin 2007. 
D. Hiley, Chorał Kościoła Zachodniego, Kraków 2019. 
M. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2001. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


