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KARTA PRZEDMIOTU         WNH1 (cykl 2019-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyka muzyczno-liturgiczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Musical Liturgical Practice 

Kierunek studiów  Muzykologia 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina sztuki muzyczne 

Język wykładowy polski 

 

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

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 30 III 4 

 

Wymagania wstępne Znajomość zasad harmonii i kontrapunktu. Znajomość liturgiki. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Nauka akompaniamentu organowego do śpiewów liturgicznych podczas mszy św. (odpowiedzi, dialogów, 
psalmu, aklamacji). Nauka akompaniamentu do pieśni i nabożeństw kościelnych. Właściwy doboru śpie-
wów przeznaczonych na mszę św. oraz nabożeństwa kościelne, zgodnie z układem roku liturgicznego. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Prezentuje szczegółową wiedzę w zakresie praktyki muzyczno-litur-
gicznej w obrębie subdyscyplin muzycznych. 

K_W04 

W_02 Zna i definiuje podstawowe elementy związane z techniką gry oraz za-
sadami dotyczącymi zagadnień wykonawczych w ramach praktyki mu-
zyczno-liturgicznej w stopniu zależnym od wybranej specjalności. 

K_W17 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada umiejętności warsztatowe w zakresie wybranej specjalności, 
pozwalające na realizację akompaniamentu do śpiewu liturgicznego. 

K_U13 

U_02 W zależności od wybranej specjalności przygotowuje pod kątem me-
rytorycznym i praktycznym akompaniament organowy wykonywany 
w ramach nabożeństw kościoła katolickiego, biorąc czynny udział w 
jego realizacji 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje gotowość do angażowania się w sposób bezpośredni w 
różne formy życia muzycznego związane z funkcjonowaniem w ko-
ściele. 

K_K03 

K_02 W stopniu zależnym od wybranej specjalności jest gotowy do samo-
dzielnego podejmowania poczynań zmierzających do promocji oraz 
upowszechniania muzyki liturgicznej,  opartej o krytyczną ocenę pod-
jętych działań. 

K_K04 

K_03 Uznaje znaczenie tradycji muzycznej kościoła oraz poglądów mających 
wpływ na kształtowanie twórczości i kultury muzycznej. 

K_K06 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Problematyka techniki gry organowej. Realizacja podstawowych elementów akompaniamentu organo-
wego (granie kilkutaktowych schematów kadencyjnych w transpozycjach, krótkich konstrukcji harmonicz-
nych), odpowiedzi mszalnych, akompaniamentów do pieśni i śpiewów kościelnych. Wykonanie synchro-
niczne akompaniamentu i partii śpiewanej. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Metoda analityczna Przygotowanie projektu Karta oceny  

W_02 Metoda analityczna Obserwacja Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda warsztatowa Obserwacja Karta oceny  

U_02 Metoda warsztatowa Prezentacja  Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji uczestni-
czącej 

Obserwacja Karta oceny 

K_02 Metoda obserwacji uczestni-
czącej 

Prezentacja Karta oceny  

K_03 

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

Ocena bardzo dobra student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się od 90% - 100% 

Ocena dobra student w zadowalający sposób  zrealizował większość materiału od 60% - 80% 

Ocena dostateczna student w dostatecznym stopniu zrealizował program nauczania 40%-60% 

Ocena niedostateczna student nie zrealizował materiału, nie potrafi wykonać go zgodnie z założeniami 
0%-30% 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
F. Rączkowski Śpiewajmy Bogu, akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych 
ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Kraków 1994 
Exultate Deo, śpiewnik mszalny, Katowice 1998 
Śpiewnik Liturgiczny, KUL, Lublin 1991 

Literatura uzupełniająca 

Ciebie , Boga ,wysławiamy, pomoce liturgiczne dla organistów, Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna, MKK. 
Śpiewnik pieśni kościelnych. Towarzyszenie organowe opr. W. Zalewski 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


