
 

 

ZMIANY FORM ZALICZEŃ 
 

Katedra Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej 

studia licencjackie 

• emisja głosu: utrzymanie pracy zdalnej do końca semestru oraz wystawianie ocen przez 
pedagogów prowadzących 

• fortepian: wystawianie ocen przez pedagogów prowadzących 
• czytanie partytur: wystawianie ocen przez pedagogów prowadzących 
• zespół instrumentalny dla praktyk studenckich: zaliczenie bez oceny 
• chór: zaliczenie bez oceny 
• dyrygowanie, dyrygentura (na wszystkich specjalnościach): utrzymanie pracy zdalnej do końca 

semestru oraz wystawianie ocen przez pedagogów prowadzących według następującej zasady: 

Ocena pedagoga za bieżący semestr + suma ocen z wszystkich poprzednich semestrów i z tego 
wyliczona średnia (np. ocena na 4. semestrze): 21 (bieżący) + 20 + 19 + 21 = 81 : 4 = 20,25  
(po zaokrągleniu 20). 

Studia magisterskie 

• zespołowa emisja głosu: utrzymanie pracy zdalnej do końca semestru oraz wystawianie ocen 
przez pedagogów prowadzących 

• dyrygowanie, dyrygentura (na wszystkich specjalnościach): utrzymanie pracy zdalnej do końca 
semestru oraz wystawianie ocen przez pedagogów prowadzących według następującej zasady: 

Ocena pedagoga za bieżący semestr + suma ocen z wszystkich poprzednich semestrów i z tego 
wyliczona średnia (np. ocena na 2. Semestrze): 21 (bieżący) + 20 = 41 : 2 = 20,50 (po zaokrągleniu 21). 

• chór: zaliczenie bez oceny 
• praktyki pedagogiczne – dyrygenckie (OSM Gnilna): zaliczenie bez oceny 
• praktyki oratoryjno-kantatowe: zaliczenie bez oceny 

Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej 

• Big-band – zaliczenie bez oceny 
• Egzaminy semestralne będą przeprowadzone w formie oceny nagrań przesyłanych przez 

studentów 
• Śpiewu jazzowy: ocena komisyjna (on-line) przesłanych 4 utworów 
• Instrumentalistyka jazzowa: ocena nauczyciela prowadzącego 

 

Katedra Muzyki Kościelnej 



• „Schola Cantorum”, „Praktyka liturgiczna” – zaliczenie bez oceny 
• „Harmonia praktyczna”, „Akompaniament liturgiczny”, „Improwizacja organowa”, „Śpiew 

liturgiczny”, „Organoznawstwo z akustyką muzyczną”, „Chorał gregoriański”,  „Metodyka 
nauczania śpiewu chorałowego” na podstawie nadesłanych nagrań, pisemnych opracowań,  
odpowiedzi na zadane wcześniej pytania przy uwzględnieniu ocen z poprzednich semestrów – 
zaliczenie z oceną. 

• Przedmiot „Organy” - wystawienie oceny przez pedagoga prowadzącego na podstawie pracy 
studenta i zrealizowanych założeń programowych. 

• Przedmiot „Carillon” – przeniesiony na przyszły rok akademicki (2 semestr). 

Katedra Pedagogiki Muzyki 

• Ruch i taniec w terapii – I rok studiów II stopnia specjalność Animacja kultury z elementami 
arteterapii – zaliczenie bez oceny 

• Praktyka w zakresie multimediów – II rok studiów II stopnia specjalność Muzyka kościelna – 
zaliczenie bez oceny 

• Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz szkoły muzycznej I st. – III 
rok studiów I stopnia specjalności: Dyrygentura chóralna, Muzyka kościelna – zaliczenie bez 
oceny 

Katedra Rytmiki i Improwizacji 

• Zespoły rytmiki, Praktyka pedagogiczna zespołu rytmiki, Technika ruchu, Taniec historyczny, 
Taniec współczesny, Podstawy tańca jazzowego, Taniec ludowy – zaliczenie bez oceny 

 

DYPLOMOWANIE 
 

Studia I stopnia (licencjackie): 
KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 
 
specjalność – dyrygentura chóralna 

a) egzamin dyplomowy 
Ocena z przedmiotu dyrygentura: ocena pedagoga za bieżący semestr + suma ocen 
z wszystkich poprzednich semestrów i z tego wyliczona średnia (czyli ocena na 6. 
semestrze, np. 21 (bieżący) + 20 + 19 + 21 + 19 + 18 = 118 : 6 = 19,66 (po zaokrągleniu 
20). 

b) pisemna praca dyplomowa (licencjacka) 
c) obrona dyplomowej pracy licencjackiej 

Podczas obrony pracy licencjackiej: przedstawienie przez studenta koncepcji 
poprowadzenia próby z chórem. 
 
specjalność – muzyka kościelna 

a) muzyczna oprawa liturgii Mszy Świętej 
Nagranie audio-video śpiewu i gry organowej liturgii Mszy św., sporządzone w sposób pozwalający 
stwierdzić, kto zasiada za kontuarem organowym. 

b) pisemna praca dyplomowa (licencjacka) 
c) obrona dyplomowej pracy licencjackiej 

 



specjalność – rytmika 
a) przygotowanie interpretacji ruchowych dwóch utworów muzycznych literatury dziecięcej, w 

wykonaniu zespołów dziecięcych (w piątym semestrze) 
b) egzamin końcowy z metodyki – lekcja dyplomowa 

Przygotowanie merytoryczne (scenariusz zajęć) oraz nagranie video, w którym dyplomant 
prezentuje wszystkie aktywności wg scenariusza lekcji. 

c) dyplomowy egzamin ustny dotyczący metody Emila Jaques-Dalcroze’a – zreferowanie przez 
studenta dwóch wylosowanych w trakcie egzaminu tematów. Ustalony przez kierownika 
katedry zestaw tematów do referowania podany jest do wiadomości studentów na miesiąc 
przed wyznaczonym terminem egzaminu. 

 
KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA 
specjalność – instrumentalistyka jazzowa 

a) ocena nagrania audio-video recitalu dyplomowego 
b) obrona egzaminu dyplomowego – część teoretyczna (on-line) 

specjalność – wokalistyka jazzowa 
a) ocena nagrania audio-video recitalu dyplomowego 
b) obrona egzaminu dyplomowego – część teoretyczna (on-line) 

specjalność – kompozycja i aranżacja jazzowa 
a) ocena nagrań lub symulacji kompozycji i aranżacji na kameralne obsady instrumentalne 
b) obrona egzaminu dyplomowego – część teoretyczna (on-line) 

 

Studia II stopnia (magisterskie): 
KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 
 
specjalność – dyrygentura chóralna 

a) koncert dyplomowy 
Ocena z przedmiotu dyrygentura: ocena pedagoga za bieżący semestr + średnia 
ocen 
z wszystkich poprzednich semestrów i z tego wyliczona średnia (czyli, np.: 
21 (bieżący) + 20 (średnia z 3 poprzednich semestrów) = 41 : 2 = 20,50 (po 
zaokrągleniu 21); 
ocena ta zostanie omówiona komisyjnie przez pedagogów prowadzących 
dyplomantów. 

b) pisemna praca dyplomowa (magisterska) 
c) obrona dyplomowej pracy magisterskiej 
d) opracowanie i ustne zreferowanie podczas obrony zadanego (dwa tygodnie) wcześniej tematu. 

Temat do zreferowania ustala kierownik katedry. 
 
UWAGA: Istnieje możliwość organizacji koncertu dyplomowego do końca roku akademickiego (30 
września 2020 roku) na wniosek studenta (sprawy organizacyjne, logistyczne wyłącznie w gestii 
studenta). 
 
specjalność – muzyka kościelna 

a) muzyczna oprawa liturgii Mszy Świętej 
Nagranie audio-video śpiewu i gry organowej liturgii Mszy św., sporządzone w sposób pozwalający 
stwierdzić, kto zasiada za kontuarem organowym.  

b) część koncertowa 



Nagranie organowej części koncertowej (10-15 min). 
c) pisemna praca dyplomowa (magisterska) 
d) obrona dyplomowej pracy magisterskiej 
e) opracowanie i ustne zreferowanie podczas obrony zadanego (dwa tygodnie) wcześniej tematu. 

Temat do zreferowania ustala kierownik katedry. 
 
specjalność – animacja kultury z elementami arteterapii 

a) prowadzenie lekcji dyplomowej w szkole ogólnokształcącej lub muzycznej 
• Scenariusz lekcji dyplomowej, 
• Prezentacja multimedialna, 
• Nagranie video, w którym dyplomant prezentuje wszystkie aktywności wg scenariusza lekcji, 
• Obrona lekcji dyplomowej (online). 

Termin złożenia scenariusza lekcji – 15 maja 2020 r. 
Termin złożenia pozostałych elementów lekcji – 31 maja 2020 r. 
Obrona lekcji – w pierwszym tygodniu czerwca b.r. 

b) prezentacja artystyczna polegająca na czynnym uczestnictwie w zespole muzycznym, zespole 
folklorystycznym lub na wykonaniu z zespołem artystycznym swoich aranżacji muzycznych 

• Scenariusz prezentacji, 
• Partytury piosenek oraz utworów zawartych w prezentacji, 
• Nagrania video, w których dyplomanci prezentują wszystkie piosenki zawarte w scenariuszu 

prezentacji. 
Termin złożenia scenariusza prezentacji oraz partytur piosenek i utworów – 15 maja 2020 r. 
Termin złożenia nagrań video – 31 maja 2020 r. 

c) pisemna praca dyplomowa (magisterska) 
d) obrona dyplomowej pracy magisterskiej 
e) opracowanie i ustne zreferowanie podczas obrony zadanego (dwa tygodnie) wcześniej tematu. 

Temat do zreferowania ustala kierownik katedry. 
 
specjalność – rytmika 

a) przygotowanie choreografii muzyki do dwóch utworów różnych stylistycznie 
Ocena wystawiona na podstawie dotychczasowej pracy i przygotowań do koncertów. 

b) egzamin końcowy z metodyki – przeprowadzenie lekcja dyplomowa 
Przygotowanie merytoryczne (scenariusz zajęć) oraz nagranie video, w którym dyplomant 
prezentuje wszystkie aktywności wg scenariusza lekcji. 

c) pisemna praca dyplomowa (magisterska) 
d) obrona dyplomowej pracy magisterskiej 
e) opracowanie i ustne zreferowanie podczas obrony zadanego (dwa tygodnie) wcześniej tematu. 

Temat do zreferowania ustala kierownik katedry 
 
KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA 
specjalność – instrumentalistyka 

a) ocena nagrania audio-video recitalu dyplomowego 
b) pisemna praca dyplomowa (magisterska) 
c) obrona dyplomowej pracy (magisterska) 

specjalność – wokalistyka 
a) ocena nagrania audio-video recitalu dyplomowego 
b) pisemna praca dyplomowa (magisterska) 



c) obrona dyplomowej pracy (magisterska) 
 
specjalność – kompozycja i aranżacja 

a) ocena nagrań lub symulacji kompozycji i aranżacji na big-band oraz obsady wokalno-
instrumentalne 

b) pisemna praca dyplomowa (magisterska) 
c) obrona dyplomowej pracy magisterskiej 

 
UWAGA: Istnieje możliwość organizacji koncertu dyplomowego do końca roku 
akademickiego (30 września 2020 roku) na wniosek studenta (sprawy organizacyjne, 
logistyczne wyłącznie w gestii studenta). 
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