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Osoby realizujące dr hab. Violetta Kostka;
efekty kształcenia - wiedza
- posiada wiedzę ogólną dotyczącą związków muzyki z ciałem, umysłem i kulturą oraz kompetentnie
wypowiada się na temat tych związków (K_W02)
efekty kształcenia - umiejętności
- posiada umiejętności samodzielnego interpretowania związków muzyki z ciałem, umysłem i kulturą i
jest w stanie przeprowadzać badania artystyczne, np. z perspektywy psychologicznej lub
psychofizjologicznej. (K_U13)
efekty kształcenia - kompetencje społeczne
- wykazuje zdolność do wyjaśniania zachowania kompozytorów, wykonawców i odbiorców muzyki
oraz wszelkich wytworów muzycznych (K_K10)
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: Zapoznanie studentów z dwojakiego rodzaju
problematyką:
1. procesami psychologicznymi, fizjologicznymi i fizycznymi, które pozwalają muzyce zaistnieć i
wyjaśnić jak i dlaczego ma ona tak ogromny wpływ na ludzi;
2. poglądami wynikającymi z „ucieleśnionego” poznania, a dotyczącymi muzyki jako kreatywnej
praktyki i tworzenia znaczeń muzycznych.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 podstawowa wiedza o muzyce
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
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pedagog
dr hab. Violetta Kostka;
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
1. Rola muzyki w ludzkim życiu. Ciało, umysł i kultura
2. Uniwersalia muzyczne poziomów fonologicznego, syntaktycznego i semantycznego oraz
empiryczne badania zmierzające do ich ustalenia
3. Pochodzenie tonalności
4. Muzyczne emocje muzycznej persony:
a. kategorie podstawowe i dalsze;
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b. historia emocji muzycznych
Kognitywna gramatyka muzyczna
Muzyka a czas
Muzyka jako praktyka kreatywna:
a. wspólne i kreatywne uprawianie muzyki;
b. obalanie mitów o muzycznej wyobraźni kompozytora;
c. kreatywne wykonania a prawa autorskie;
d. tradycje kreatywnego uczenia i krytyka idei geniusza
8. Myślenie a znaczenia muzyczne:
a. teoria mieszanin pojęciowych;
b. interpretacje znaczeń utworów wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych;
c. interpretacje znaczeń muzyki filmowej i muzyki w pozostałych multimediach
metody dydaktyczne
 dyskusja ze studentami po wysłuchaniu przykładów muzycznych (kierowana przez prowadzącego
omówienie tematu
 slajdy z najważniejszymi treściami tematu
 nagrania CD i DVD
 rozmowy pedagoga ze studentami na dany temat
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 zaliczenie na podstawie omówienia wybranego problemu
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