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

Nazwa przedmiotu Krytyka muzyczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Music criticism 

Kierunek studiów  Muzykologia 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Kinga Krzymowska-Szacoń 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 15+15+15+15 III, IV, V, VI 1+1+2+1 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw teorii muzyki. Ogólna wiedza z zakresu historii muzyki i 
stylów muzycznych. Podstawowa wiedza z zakresu kultury muzycznej. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Kształtowanie umiejętności rzetelnej oceny różnych gatunków muzyki w formie pisemnej i ustnej 
(recenzje, prezentacje, projekty, publiczne wystąpienia). Zaznajomienie studentów z historią krytyki 
muzycznej, najważniejszymi publicystami polskimi oraz ich twórczością. Uświadomienie roli krytyki 
muzycznej (w ujęciu historycznym i współczesnym). Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 
muzycznym. 

 
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 szczegółową wiedzę w zakresie krytyki 
muzycznej, jej historii, funkcji i roli 

K_W04 

W_02 Student wymienia idee i argumenty wybranych publicystów 
muzycznych na podstawie wspólnej i samodzielnej lektury ich pism 

K_W09 

W_03 Student rozpoznaje, opisuje i interpretuje wybrane przykłady 
literatury muzycznej 

K_W10 

W_04 Student rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody w zakresie 
krytyki muzycznej z uwzględnieniem jej tradycji 

K_W11 

W_05 Student opisuje zarys historyczny kształtowania się idei 
muzykologicznej oraz uzasadnia na poziomie podstawowym rolę 
refleksji muzykologicznej w kształtowaniu kultury muzycznej 

K_W12 

W_06 Student prezentuje wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym 
z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego, kulturowego i 
społecznego  

K_W13 

W_07 Student różnicuje i charakteryzuje nurty muzyczne (muzyka 
klasyczna, tradycyjna, folkowa, rozrywkowa) oraz style muzyczne w 
aspekcie historycznym i praktycznym 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student rozpoznaje i analizuje różne typy recenzji oraz przeprowadza 
ich interpretację w celu określenia ich znaczenia i miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym  

K_U02 

U_02 Student, efektywnie organizując własną pracę, samodzielnie 
wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje z zakresu 

K_U03, K_U09 
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krytyki muzycznej, pochodzące ze źródeł pisanych i elektronicznych 
oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem 
wiedzy muzycznej i muzykologicznej  

U_03 Student konstruując recenzje poprawnie stosuje poznaną 
terminologię muzyczną i muzykologiczną 

K_U04 

U_04 Student w sposób merytoryczny uczestniczy w dyskusji naukowej 
dotyczącej zjawisk z zakresu kultury muzycznej 

K_U10 

U_05 Student dokonuje wartościującej oceny zjawisk z zakresu kultury 
muzycznej w oparciu o merytoryczne argumenty i wiedzę z zakresu 
teorii i historii muzyki 

K_U11 

U_06 Student posiada pogłębione umiejętności warsztatowe w zakresie 
krytyki muzycznej, umożliwiające merytoryczne przygotowanie i 
prowadzenie paneli dyskusyjnych oraz  profesjonalną realizację 
projektów i wydarzeń muzycznych, ponadto wykorzystuje je w 
sposób umożliwiający realizację własnych projektów artystycznych 

K_U13, K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny swoich umiejętności 
w zakresie  publicystyki muzycznej 

K_K01 

K_02 Student formułuje krytyczne sądy, będąc otwartym na nowe idee i 
gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i 
argumentów  

K_K02 

K_03 Student angażuje się w różne formy i przejawy życia muzycznego w 
sposób bezpośredni lub przy pomocy mediów  

K_K03 

K_04 Student wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu 
krytyki muzycznej w sposób profesjonalny i etyczny 

K_K05 

K_05 Student uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji 
muzykologicznej dla kształtowania się kultury  

K_K06 

K_06 Student efektywnie i twórczo wykorzystuje nabyte doświadczenie w 
celu profilowania swoich zachowań w warunkach związanych z 
publicznymi prezentacjami 

K_K07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Definicja krytyki muzycznej, jej geneza, przedmiot, znaczenie, funkcji oraz podstawowe typy. Polska 
krytyka muzyczna – historia i współczesność. Przegląd Fundamentalne znaczenie w pracy warsztatowej ma 
zdobycie kompetencji z zakresu konstrukcji i tworzenia recenzji (pisemnej i ustnej), poznanie i używanie 
typowego dla niej języka oraz pozyskanie umiejętności analizy istniejących już recenzji muzycznych. 
Przygotowanie autorskich recenzji z koncertów i spektakli muzycznych o zróżnicowanej stylistyce, recenzji 
płyt i wydawnictw nutowych, książek i artykułów o tematyce muzycznej, recenzje wybranych wydarzeń z 
zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Metoda podająca Zaliczenie ustne/pisemne Protokół 

W_02 Praca z tekstem Dyskusja Karta oceny 

W_03 Metoda warsztatowa Projekt Karta oceny 

W_04 Metoda podająca Zaliczenie ustne/pisemne Protokół 

W_05 

W_06 Metoda warsztatowa Projekt Karta oceny 

W_07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda warsztatowa Obserwacja Karta oceny 
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Praca z tekstem  

U_02 Ćwiczenia praktyczne Przedstawienie 
recenzji/prezentacji 

Karta oceny 

 U_03 

U_04 Metoda warsztatowa 

Dyskusja 

Obserwacja Karta oceny 

 U_05 

U_06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karty oceny 

 K_02 

K_03 

K_04 

K_05 Metoda projektu 

K_06 Prezentacja 

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

Ocena bardzo dobra Student prezentuje szczegółową wiedzę w zakresie krytyki muzycznej, jej historii, 
funkcji i roli, rozróżnia jej podstawowe typy i charakteryzuje metody 
uwzględniając tradycję, uzasadnia rolę krytyki muzycznej w kształtowaniu kultury 
muzycznej. Student podaje idee i argumenty wybranych publicystów muzycznych, 
rozpoznaje i interpretuje wybrane przykłady literatury muzycznej różnych gatunków. 
Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje z 
zakresu krytyki muzycznej, formułując na tej podstawie krytyczne sądy z 
wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Student rozpoznaje i 
analizuje różne typy recenzji, przeprowadzając ich pogłębioną interpretację i 
określając ich miejsce i znaczenie w kulturze. Student dokonuje pogłębionej i 
umotywowanej oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej w oparciu o 
merytoryczne argumenty i wiedzę z zakresu teorii i historii muzyki oraz 
merytorycznie uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk muzycznych 
poprawnie stosując zaawansowaną terminologię muzyczną. Student formułuje 
krytyczne sądy, będąc otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w 
świetle dostępnych danych i argumentów, uznaje znaczenie tradycji muzycznej i 
refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury oraz przestrzega zasad 
etycznych związanych z działalnością krytyka. Student docenia wagę 
europejskiego (w szczególności polskiego i regionalnego) dziedzictwa 
muzycznego i troszczy się o jego zachowanie, a także angażuje się w różne formy 
i przejawy życia muzycznego w sposób bezpośredni lub przy pomocy mediów. 

Ocena dobra Student prezentuje wiedzę w zakresie krytyki muzycznej, jej historii, funkcji i roli, 
rozróżnia jej podstawowe typy i charakteryzuje metody, uzasadnia rolę krytyki 
muzycznej w kształtowaniu kultury muzycznej. Student wymienia idee i 
argumenty wskazanych publicystów muzycznych oraz rozpoznaje wybrane 
przykłady literatury muzycznej różnych gatunków. Student samodzielnie 
wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje z zakresu krytyki muzycznej, 
rozpoznaje i analizuje różne typy recenzji, przeprowadzając poprawną ich 
interpretację. Student dokonuje poprawnej oceny zjawisk z zakresu kultury 
muzycznej i uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk muzycznych 
stosując poprawnie terminologię muzyczną. Student formułuje krytyczne sądy, 
będąc otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych 
danych i argumentów, uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji 
muzykologicznej dla kształtowania się kultury oraz przestrzega zasad etycznych 
związanych z działalnością krytyka muzycznego. Student docenia wagę 
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europejskiego (w szczególności polskiego i regionalnego) dziedzictwa 
muzycznego i troszczy się o jego zachowanie 

Ocena dostateczna Student prezentuje ograniczoną wiedzę w zakresie krytyki muzycznej, rozróżnia 
jej podstawowe typy (wybrane z nich dodatkowo charakteryzuje) i częściowo 
uzasadnia rolę krytyki muzycznej w kształtowaniu kultury muzycznej. Student 
wymienia idee wskazanych publicystów muzycznych oraz rozpoznaje wybrane 
przykłady literatury muzycznej różnych gatunków. Student samodzielnie 
wyszukuje informacje z zakresu krytyki muzycznej, rozpoznaje typy recenzji, 
podejmując próby ich interpretacji, dokonuje w stopniu ograniczonym oceny 
zjawisk z zakresu kultury muzycznej i uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej 
zjawisk muzycznych. Student formułuje krytyczne sądy, jako otwarty na nowe 
idee i gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, 
uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania 
się kultury i przestrzega zasad etycznych związanych z działalnością krytyka. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje wiedzy w zakresie krytyki muzycznej, nie rozróżnia jej 
podstawowych typów i nie wymienia idei wskazanych publicystów muzycznych. 
Student nie rozpoznaje typów recenzji, nie podejmuje ich interpretacji, nie 
dokonuje w sposób merytoryczny oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej i nie 
uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk muzycznych; w szczególności 
nie przygotował wymaganych prac pisemnych. Student nie jest gotowy do 
zmiany opinii w świetle dostępnych danych, nie przestrzega zasad etycznych 
związanych z działalnością krytyka muzycznego. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 150 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bristiger M., Ciesielski R. (red.), Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009. 
Bristiger M., Ciesielski R. (red.), Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, Zielona Góra 2012.  
Bula K., Jak mówić o muzyce, Warszawa 1991. 
Ciesielski R., Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego, 
Poznań 2005 (w szczególności: Krytyka muzyczna – zarys problematyki, Krytyka muzyczna a estetyka 
muzyczna, Estetycznomuzyczne fundamenty – istota muzyki). 
Dziadek M., Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia. Katowice 2002 
(rozdział I i II). 
Dziadek M., Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Czasopisma i autorzy, Cieszyn 2002. 
Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966. 
Jarociński S. (opr.), Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku, Kraków 1955. 
Komorowska M., Spotkanie z płytą, Warszawa 1974. 
Manturzewska M., Kotarska H. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, Warszawa 1981. 
Niziurski M., Prelekcja muzyczna, Kielce 1994. 
Polony L., Polski kształt sporu o istotę muzyki. Główne tendencje w polskiej myśli muzyczno-estetycznej 
od oświecenia po współczesność, Kraków 1991. 
Rudziński W., O muzyce przy głośniku. Nauka słuchania muzyki, Kraków 1985. 
Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, Warszawa 1981. 
Wybrane numery "Ruchu Muzycznego", „Muzyki”, „Pisma Folkowego” i innych pism muzycznych 

Literatura uzupełniająca 

Berent J. E., Wszystko o jazzie, Kraków 1969. 
Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. I-V, Kraków 1976-1989 (fragmenty). 
Fubini E., Historia estetyki muzycznej, Kraków 1997. 
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Jarzębska A., Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, Wrocław 2002. 
Jarzębska A., Z dziejów myśli o muzyce, Kraków 2002. 
Radziwon-Stefaniuk E. (red.), Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej, Warszawa 
2007. 
Rokosz T., Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 
2009. 
Schaeffer B., Muzyka XX wieku, Kraków 1975. 
Pisma muzyczne K. Szymanowskiego oraz Polemiki prasowe A. Chybińskiego i Z. Jachimeckiego 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


