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Osoby realizujące dr hab. Violetta Kostka;
efekty kształcenia - wiedza
- posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą głównych kierunków stylistycznych, technik kompozytorskich,
gatunków i form muzycznych typowych dla poszczególnych epok historycznych i stylów
indywidualnych wybitnych twórców XIX i XX wieku oraz zna literaturę muzyczną będąca
egzemplifikacją w/w zagadnień (K_W01, K_W02, K_W06, K_W07)
- rozumie powiązania istniejące pomiędzy stylami w muzyce a innymi dziedzinami kultury i sztuki
(K_W02, K_W08)
- ma wiedzę umożliwiającą zdobywanie informacji z zakresu stylów muzycznych i stylów innych
dziedzin sztuki, ich analizowania i interpretowania (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet)
(K_W05, K_W08)
- rozumie wzajemne relacje między teoretyczną wiedzą związaną ze stylami muzycznymi a
praktycznym zastosowaniem tej wiedzy w analizie i interpretacji słuchanych i wykonywanych dzieł
muzycznych (K_W08, K_W10)
efekty kształcenia - umiejętności
- umiejętnie wykorzystuje warsztat naukowy pozwalający na analizę i interpretację stylów muzycznych
i pokrewnych dyscyplin humanistycznych (K_U04, K_U05)
- rozpoznaje utwory reprezentujące różne techniki i style historyczne i indywidualne (K_U04, K_U05)
- potrafi tworzyć prace pisemne oraz prezentacje ustne (także o charakterze multimedialnym) z
zakresu stylów muzycznych z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, odznaczające się właściwą
konstrukcją oraz umiejętnością analizy i syntezy przedstawianego materiału (K_U06)
efekty kształcenia - kompetencje społeczne
- zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zdaje sobie sprawę z konieczności dokształcania
się i profesjonalnego doskonalenia w dziedzinie poznawania problematyki stylów muzycznych
(K_K01)
- potrafi publicznie prezentować opinie i ich uzasadnienie odnośnie dzieł muzycznych w aspekcie
historyczno-stylistycznym (K_K06, K_K07)
- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, starając się wykorzystywać zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu stylów muzycznych (K_K07)
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
Celem przedmiotu jest powtórzenie oraz uzupełnienie wiadomości dotyczących różnych stylów
muzycznych oraz kształcenie aktywnego, analitycznego słuchania muzyki ukierunkowanego na
charakterystykę stylistyczną dzieł w oparciu o wiedzę z zakresu historii muzyki i innych dziedzin
kształcenia muzycznego.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 zaliczony kurs historii muzyki i literatury muzycznej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
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treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
Pojęcie stylu muzycznego, różnorodność stylów ze względu na rozmaite kryteria ich wyodrębnienia;
analiza stylistyczna na różnych poziomach: pojedynczego dzieła, twórczości kompozytora, kierunku,
szkoły, epoki – normy, konwencje, strategie w zakresie poszczególnych elementów dzieła, gatunków,
idei estetycznych oraz ekspresji; geneza i rozwój zjawisk stylistycznych, rola tradycji i awangardy,
„międzystylowość”.
metody dydaktyczne
 dyskusja ze studentami po wysłuchaniu przykładów muzycznych (kierowana przez prowadzącego
zajęcia), prowadząca do określenia cech stylistycznych
 wykład uzupełniający wiedzę studentów
 omawianie wybranych zagadnień z literatury przedmiotu
 prezentacja referatów przygotowanych przez studentów
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 przedstawienie w formie pisemnej wygłoszonego na zajęciach referatu (analiza retoryczna
fragmentów kantat J.S.Bacha, reprezentujących kategorię gaudium i dolor)
 sprawdzian teoretyczny (znajomość zagadnień omawianych na zajęciach)
 sprawdzian słuchowy (próba analizy stylistycznej utworów)
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 kontynuacja zagadnień omawianych w I semestrze
metody dydaktyczne
 analogicznie do I semestru
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 analogicznie do I semestru, jedynie inny temat referatu (zgodny z zagadnieniami omawianymi na
zajęciach, dostosowany do potrzeb i zainteresowań studentów)
Podpisy autorów:

