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Cele modułu 

Poznanie podstaw teoretycznych i metod praktycznej realizacji nagłośnienia sal i obiektów 
otwartych. Poznanie kryteriów oceny i metod pomiaru systemów nagłośnienia. Nabycie 
umiejętności doboru, konfiguracji i usytuowania urządzeń elektroakustycznych przy 
dogłośnieniu i nagłośnieniu sal o różnych właściwościach akustycznych. Praktyczne realizacja 
nagłośnienia widowni i sceny podczas koncertów, konferencji i prezentacji multimedialnych 

Wymagania wstępne Znajomość budowy, zasady działania i parametrów mikrofonów, urządzeń głośnikowych, 
mikserów, wzmacniaczy i urządzeń przekształcających sygnały audio.  

 Kod 
efektu EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU Efekt kształcenia 

w obszarze kształcenia 

Wiedza (W) 

W01 Zna podstawy technologii dogłośnienia i nagłośnienia sal i obiektów 
otwartych  

W02 
Zna przyczyny powstawania i metody eliminacji zniekształceń liniowych, 
nieliniowych, dynamiki, zakłóceń i utraty czytelności dźwięku w 
systemach dogłośnienia i nagłośnienia sal 

 

W03 Zna kryteria oceny technicznej i estetycznej systemów nagłośnienia, 
metody pomiarów i oceny słuchowej nagłośnienia  

W04 Zna podstawowe konfiguracje i układy funkcjonalno-przestrzenne 
systemów nagłośnienia  

Umiejętności (U) 

U01 Potrafi obsługiwać urządzenia elektroakustyczne stosowane przy 
dogłośnieniu i nagłośnieniu sal  

U02 Potrafi dobrać sprzęt i konfigurację systemu do nagłośnienia przemówień, 
solistów i instrumentalistów podczas konferencji i koncertów  

U03 
Potrafi określić przyczyny powstawania zniekształceń, zakłóceń i utraty 
czytelności dźwięku i zastosować metodę ich eliminacji w zrealizowanym 
systemie nagłośnienia 

 

U04 
Potrafi zrealizować nagłośnienie koncertu w technologii wielokanałowej z	
wykorzystaniem	przewodowej	i	bezprzewodowej	transmisji	sygnałów	
dźwiękowych 

 

Kompetencje 
społeczne (K) 

K01 Potrafi uczestniczyć w pracy zespołu opracowującego i realizującego 
technologię widowiska  

K02 
Rozumie konieczność pogłębiania i uaktualniania wiedzy dotyczącej 
technologii dźwiękowych dla potrzeb własnych i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Liczba godzin 

Semestr 5 
1. Wykład teoretyczny: 

- Klasyfikacja i funkcje systemów nagłośnienia - nagłośnienie i dogłośnienie, odsłuch 
kontrolny, przekaz muzyki i mowy, efekty dźwiękowe, 
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- Projekcja dźwięku - wymagania i kryteria oceny, zjawisko sprzężeń elektroakustycznych i 
jego eliminacja, wpływ akustyki pomieszczeń, wykorzystanie efektu Haasa 
w  dogłośnieniu, 

- Charakterystyki urządzeń głośnikowych - właściwości kierunkowe, efektywność, moc, 
maksymalny poziom dźwięku,  

- Technika mikrofonowa w nagłośnieniu - dobór i rozmieszczenie mikrofonów; regulacja 
wzmocnienia dla mowy i dla muzyki,  

- Korekcja dźwięku – częstotliwościowa i czasowa, kompresja dynamiki,  
- Układy i systemy głośnikowe - centralny, decentralny, strefowy, 
- Przykłady realizacji nagłośnienia obiektów (stadion, teatr, sala koncertowa, hala 

sportowa sala konferencyjna). 
2. Praktyczne konfiguracje systemów nagłośnienia 
3. Praktyczna realizacja nagłośnienia konferencji i koncertu 
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Metody kształcenia 
Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych i prezentacją urządzeń elektroakustycznych. 
Praktyczna realizacja nagłośnienia konferencji, imprez estradowych i koncertów w UMFC i na zewnątrz 
uczelni 

Metody weryfikacji 
efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny nr efektu  
Umiejętność pracy zespołowej, realizacja projektu / zaliczenie bez stopnia  

Forma i warunki 
zaliczenia Obecność na wykładach / ćwiczeniach  

Literatura podstawowa 
 
 
Literatura uzupełniająca 
 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 
Zajęcia dydaktyczne 30 
Przygotowywanie się do zajęć 10 
Praca z literaturą 0 
Konsultacje 5 
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 0 
Inne 0 
Łączny nakład pracy studenta w godz. 45 
Liczba punktów ECTS 2.5 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Realizator dźwięku w publicznych projektach z użyciem nagłośnienia, projektant systemów nagłośnieniowych 
 


