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Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Joanneum 

Instytut Sztuki Sakralnej 
Sylabus przedmiotowy 

 

Kierunek studiów Edukacja muzyczna z muzyką kościelną 

Forma studiów Stacjonarne 

Poziom studiów I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

Koordynator  

przedmiotu 

mgr Sławomir Kuczek 

Prowadzący zajęcia mgr Sławomir Kuczek 

 

1. Przedmiot 

Nazwa przedmiotu  

w języku polskim 

Historia muzyki z literaturą muzyczną 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 

History of Music with Music Literature  

Język wykładowy polski 

Status przedmiotu Podstawowy 

Kod przedmiotu  

Rok i semestr Rok 1, semestr 1 i 2 

 

 

2. Forma i miejsce zajęć, liczba godzin i punktów ECTS w planie studiów  

 

Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Praktyka Punkty ECTS Miejsce zajęć 

30+15    2+1 Sala dydaktyczna wyposa-

żona w sprzęt audio 

suma: 45 suma: 3 
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3. Cele przedmiotu 

1. Przedstawienie chronologii faktów, twórców i ich dzieł, okresów i epok w historii muzyki. Pozna-

nie przez studentów charakterystycznych cech właściwych muzyce różnych epok. Wykształcenie 

umiejętności rozpoznawania i odróżniania przez studentów najważniejszych zjawisk w historii 

muzyki. Orientacja w literaturze muzycznej od starożytności do współczesności. Rozpoznawanie 

utworów, umiejscowienie ich w kontekście historycznym i estetycznym epoki. Poszerzenie i 

ugruntowanie wiedzy z zakresu rozwoju stylów, gatunków, form i cech warsztatu kompozytor-

skiego wybitnych twórców. 

 

4. Wymagania wstępne 

1. Ogólne wiadomości z zakresu historii muzyki od starożytności do współczesności oraz z zakresu 

historii powszechnej i historii Polski. Podstawowa wiedza związana z formami muzycznymi, zasa-

dami muzyki, harmonią, analizą dzieła muzycznego. 

 

5. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Kod efektu 

uczenia się 

przedmiotu 

Efekty uczenia się dla zajęć: Kod efektu ucze-

nia się kierunku 

Wiedza (W) 

Wiedza – W1 najważniejsze pojęcia związane z chronologią dziejów muzyki – 

epoki, nurty, style i najważniejszych kompozytorów w historii mu-

zyki oraz ich dzieła.. Posiada wiedzę dotyczącą kierunków rozwoju 

muzyki poszczególnych epok. 

K_W01, K_W05 

W2 gatunki i formy muzyczne oraz przemiany techniki kompozytorskiej K_W06 

Umiejętności (U) 

Umiejętności 

– U1 

scharakteryzować poszczególne epoki w historii muzyki, ich tło filo-

zoficzno-estetyczne oraz najważniejsze nurty i tendencje. 

K_U01 

U2 omówić muzyczne wyznaczniki poszczególnych epok, wskazuje ich 

genezę oraz uzasadnia wpływ na dalszy rozwój muzyki. 

K_U09 

U3 prawidłowo przyporządkować poszczególnych twórców i ich dzieła 

do określonych epok, wskazując na ich cechy charakterystyczne. 

K_U09 

Kompetencje społeczne (K) 
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Kompetencje 

– K1 

rozwijania umiejętności poznawania literatury muzycznej, jak i cią-

głego pogłębiania wiedzy historycznej. 

K_K01 

K2 wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu historii mu-

zyki, samodzielnego analizowania muzyki i umieszczania jej w sze-

rokich kontekstach historycznych 

K_K04 

K3 wypełniania roli społecznej absolwenta studiów na kierunku 

edukacja muzyczna, w szczególności roli nauczyciela muzyki oraz 

muzyka kościelnego. 

K_K05 

 

6. Treści kształcenia 

Opis treści  

Chorał gregoriański – geneza, etapy rozwoju, cechy. Organum – rodzaje, cechy, etapy rozwoju. Muzyka 

religijna epoki Ars Antiqua i Ars Nova. Średniowieczna monodia świecka. Twórczość świecka Guil-

laume’a de Machaut oraz włoskie Trecento. Szkoła burgundzka. Twórczość Mikołaja z Radomia. Rene-

sansowe szkoły flamandzkie. Renesansowa szkoła rzymska i wenecka. Renesansowa świecka muzyka 

włoska. Renesansowa świecka muzyka francuska. Renesansowa muzyka instrumentalna. Wybitni polscy 

twórcy okresu renesansu. Opera barokowa we Włoszech. Opera barokowa we Francji i Anglii. Kantata 

włoska i niemiecka. Oratorium barokowe. Rozwój mszy i pasji w okresie baroku. Gatunki i formy muzyki 

instrumentalnej baroku: sonata, koncert, suita, wariacje, formy imitacyjne, kontynuacja instrumentalnych 

form renesansowych. Dzieła i twórcy polskiego baroku. Okres przedklasyczny. Ch. W. Gluck i jego re-

forma opery. Twórczość klasyków wiedeńskich: symfonia, koncert instrumentalny, muzyka kameralna i 

solowa, muzyka wokalno-instrumentalna. Muzyka polskiego klasycyzmu. Liryka wokalna i instrumen-

talna okresu romantyzmu. Sonata i koncert w okresie romantyzmu. F. Chopin – życie i twórczość. Sym-

fonia i inne gatunki symfoniczne w muzyce XIX. Opera włoska i francuska w XIX wieku. Opera nie-

miecka i Wagnerowski dramat muzyczny. Kierunki narodowe. Muzyka polska w okresie romantyzmu. 

Impresjonizm. Witalizm. Ekspresjonizm. Dodekafonia. Neoklasycyzm. Młoda Polska i twórczość K. 

Szymanowskiego. Nowoczesny modalizm O. Messiaena. Inne techniki i kierunki awangardowe po II 

wojnie światowej. Wybitni polscy kompozytorzy II połowy XX wieku: G. Bacewicz, A. Malawski, R. 

Palester, A. Panufnik, K. Penderecki, H. M. Górecki, B. Schaeffer, T. Baird, K. Serocki, W. Kotoński, P. 

Szymański. Twórczość W. Lutosławskiego.  

Literatura muzyczna odpowiadająca poszczególnym zagadnieniom historycznym. 

 

 

7. Literatura 

Lp. Obowiązkowa 

1 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki. Kraków 1989. 

2 M. Kowalska, ABC historii muzyki. Kraków 2001. 
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 Uzupełniająca 

1 T. Zieliński, Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku. Warszawa 1981. 

2 K. Baculewski, Polska twórczość kompozytorska 1945-1984. PWM Kraków 1987. 

  

 

8. Metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagad-

nień, praca z tekstem i dyskusja, studium przypadków, praca indywidualna, praca w grupach, prezenta-

cja nagrań CD/DVD 

 

 

9. Nakład pracy studenta 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

rodzaj pracy liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowywanie się do zajęć 15 

Konsultacje 10 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Przygotowywanie się do egzaminu/zaliczenia 25 

Łączny nakład pracy studenta  

w godzinach 
90 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

 

10. Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

Wymagania końcowe - zaliczenie roku, forma 

oceny 
Symbol EKK 
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egzamin ustny  
W1, W2, U1,U2,U3, 

K1,.K2,.K3 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

czynny udział w zajęciach, wykazanie się znajomością najistotniejszych zdarzeń i 

procesów w muzyce od starożytności do współczesności oraz odpowiadającej im 

literatury muzycznej 

 

 

 

 

   ……………….                                                                      ……………………….           

     podpis autora                                                    podpis pełnomocnika ds. tworzenia 

             nowego wydziału na AKW 


