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15 godzin, kolokwium, 1 ECTS

Semestr VI:

15 godzin, egzamin, 2 ECTS

Prowadzący zajęcia

dr hab. Waldemar Gawiejnowicz

Cele i założenia przedmiotu

Opanowanie zasad gry liturgicznej z elementami improwizacji w ramach liturgii rzymskokatolickiej.
Poznanie porządku mszy i nabożeństw w cyklu roku liturgicznego pod kątem umiejętności doboru pieśni
i opracowania do nich wstępów.
Rozwijanie techniki instrumentalnej, oryginalności myślenia i wdrażanie do samodzielnej pracy jako muzyk kościelny –
organista.
Kształcenie uniwersalnego posługiwania się instrumentem jako akompaniator i improwizator.

Wymagania wstępne

Podstawy techniki instrumentalnej w zakresie gry na organach.
Podstawowe wiadomości z nauki zasad muzyki i harmonii.
Podstawowa wiedza o liturgii rzymskokatolickiej.

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU
Semestr V
Układ nabożeństw w roku liturgicznym.
Zasady doboru pieśni.
Akompaniament do odpowiedzi mszalnych i aklamacji.

Analiza wzorów harmonizacji pieśni.
Nauka harmonizacji pieśni.
Ćwiczenia w transpozycji.
Semestr VI
Analiza wzorcowych przygrywek i wstępów do pieśni.
Improwizowanie przygrywek homo- i polifonicznych.
Ćwiczenia z harmonii modalnej.
Akompaniament do melodii gregoriańskich.
Ćwiczenia w modulacji.
Przygotowanie programu egzaminacyjnego.

Wiedza (W)

Kod
efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu)

Efekt
kształcenia
w obszarze
kształcenia

K_W02

posiada znajomość podstawowego repertuaru muzycznego związanego z własną specjalnością

A1A_W01

K_W13
K_W15
K_U01

Umiejętności
(U)

K_U13

K_U16

Kompetencje
społeczne
(K)

K_K02
K_K09
K_K12

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym
kątem wykonywanego repertuaru

A1A_W08

posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji, aranżacji i instrumentacji

A1A_W08

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych i zespołowych koncepcji artystycznych w
ramach wybranej specjalizacji
posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących
intonacji, frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych i realizowanych utworów

A1A_U01
A1A_U05
A1A_U07

posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu
nutowego
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania
wyobraźni, ekspresji i intuicji
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu
rozwiązywania problemów

A1A_U12
A1A_K01
A1A_K05
A1A_K03

Metody kształcenia
(niepotrzebne usunąć,
Można dopisać inne
metody, jeżeli zachodzi
taka konieczność)

wykład z praktycznym pokazem
praca z tekstem i dyskusja
analiza (studium) przypadków
rozwiązywanie zadań artystycznych
praca indywidualna
prezentacja nagrań CD i DVD
kształcenie zdalne

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
kolokwium pisemne
realizacja zleconego zadania

Nr efektu
A1A_U01 A1A_U12
A1A_W01 A1A_W08
A1A_U01 A1A_U12

Warunki zaliczenia: Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności) oraz osiągnięciem
założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50%).
Warunki egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Warunkiem zdania
egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie więcej niż 50% przewidzianych punktów.
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