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Cele przedmiotu 

Poznanie ewolucji notacji muzycznej; 
Praktyczne i teoretyczne poznanie złożonej problematyki partytury dzieła muzycznego; 
Poznanie istotnej zależności między elementami partytury a strukturą obrazu 
fonograficznego; 
Poznanie i zrozumienie meritum fonograficznego dookreślenia zapisu partyturowego muzyki 
tradycyjnej oraz współczesnej i nowej; 
Udoskonalanie wrażliwości słuchowej studenta oraz stymulowanie jego wyobraźni 
i odkrywczości muzyczno-fonograficznej 

Wymagania wstępne Znajomość zapisu nutowego 

Kategorie EK Nr EK EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (EK) Symbol EK 
kierunkowy 

 
 
 
Wiedza (W) 

1. 
 
2. 
3. 
 
 
4. 

Zna zagadnienie niedookreśloności partytury oraz konsekwencje tego stanu 
rzeczy w wykonawstwie muzycznym i fonograficznym; 
Zna elementy partytury i jej strukturalne własności; 
Rozumie fundamentalną zależność między elementami partytury a elementami 
strukturalnymi obrazu fonograficznego i potrafi tę wiedzę zastosować 
w działaniach warsztatowych; 
Zna aspekty i zakres fonograficznego dookreślenia partytury, które wyraża 
w odpowiednich kategoriach brzmienia 

K_W01 
 

K_W01 
K_W06 

 
 

K_W09 

 
 
 
 
Umiejętności 
(U) 

5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 

Potrafi biegle odczytać i przestudiować treść dzieła muzycznego zapisanego 
w partyturze; 
Potrafi precyzyjnie odróżniać i określać jakości obrazu fonograficznego oraz 
odkrywać związki strukturalne między jego elementami – w analizie słuchowej 
wykazuje szczególną wrażliwość na najmniejsze zmiany w tym zakresie; 
Szczegółowy rozbiór każdego nagrania potrafi odnieść do znaków zawartych 
w partyturze; 
Potrafi odnaleźć i przypisać odpowiednim wartościom fonograficznym 
uwyraźnienie sensów muzycznych dzieła 

K_U03 
 

K_U06 
 
 

K_U03 
 

K_U03 

Kompetencje 
społeczne (K) 

9. Wykazuje się  umiejętnościami zbierania, analizowania 
i interpretowania informacji w zakresie fonograficznej analizy partytury 

K_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Liczba 
godzin 

Semestr III 
1. Niedookreśloność partytury w świetle rozwoju notacji muzycznej; 
2. Analiza strukturalna partytury; 
3. Elementy muzyczne partytury – formy zapisu; 
4. Fonograficzne dookreślenie partytury – twórcze elementy pracy reżysera dźwięku 

 
3 
4 
4 
4 



Semestr IV 
5. Struktura obrazu fonograficznego – przedstawienie tematu i analiza słuchowa; 
6. Przestrzenna organizacja obrazu fonograficznego – przedstawienie tematu i analiza słuchowa; 
7. Wnikliwa i szczegółowa analiza różnych obrazów fonograficznych w odniesieniu do znaków zawartych 

w partyturze 

 
3 
4 
8 

Semestr V  
8. Niedookreśloność partytury w muzyce współczesnej i nowej – grafika muzyczna , aleatoryzm; 
9. Stopień niedookreśloności partytury a swoboda twórcza wykonawcy i reżysera dźwięku –zachodzące 

związki; 
10. Kategoria wartości obrazu fonograficznego – suma czy stosunek jego elementów; 

 
5 
6 
 

4 
Semestr VI 
11. Przestrzenność i architektonika dźwięku – opis zjawiska i analiza słuchowa; 
12. Analityczność i integracja elementów obrazu fonograficznego – opis i analiza słuchowa; 
13. Fonograficzna analiza współczesnych utworów muzycznych w odniesieniu do zapisu partyturowego 

 
6 
6 
3 

Metody kształcenia 
1. wykład problemowy 
2. praca w grupach 
3. wykład z prezentacją nagrań – rozwiązywanie zadań artystycznych 

Metody weryfikacji EK Ponumerowane metody weryfikacji Nr EK 

 
1. kolokwium 2,4,6,7 
2. realizacja zleconego zadania – szczegółowa analiza muzycznych i fonograficz-

nych wartości dzieła fonograficznego w odniesieniu do zapisu partyturowego 
1-9 

KORELACJA EK Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI EK 

Nr EK Treści kształcenia Metody kształcenia Metody 
weryfikacji 

1 1, 4 1-3 2 
2 2, 3 1-3 1-2 
3 4, 7 1-3 2 
4 5, 6 1-3 1-2 
5 6, 7, 11, 12-13 1-3 2 
6 7, 8, 11-13 1-3 1-2 
7 7, 8, 11-13 1-3 1-2 
8 10-13 1-3 2 
9 1-13 1-3 2 

Warunki zaliczenia 
Obecność > 50%, aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej weryfikacja 
efektów kształcenia          

Rok I II III 
Semestr I II III IV V VI 

ECTS   1,5 1,5 1,5 1,5 
Liczba godzin w tyg.   1 1 1 1 

Rodzaj zaliczenia   zaliczenie kolokwium zaliczenie kolokwium 
Literatura podstawowa 

Wybrane partytury muzyki klasycznej kompozytorów XVII – XXI w. 
Wybrane nagrania muzyki klasycznej kompozytorów XVII – XXI w. 

Literatura uzupełniająca 
 

KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA 

Zajęcia dydaktyczne 60 Przygotowanie się do prezentacji / koncertu  

Przygotowanie się do zajęć 40 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 
Praca własna z literaturą 40 Inne  

Konsultacje    
Łączny nakład pracy w godzinach 160 Łączna liczba punktów ECTS 6 



Możliwości kariery zawodowej 
Przedmiot uzupełniający moduł: Realizacja nagrań muzycznych 

Ostatnia modyfikacja sylabusa 
Data Imię i nazwisko Czego dotyczy modyfikacja 
23.03.2018 Andrzej Lupa Uaktualnienie sylabusa 

 


