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Cele i założenia przedmiotu 

Celem przedmiotu jest: 
• doświadczenie przez studentów specyfiki pracy i brzmienia w zespole kameralnym, zrzeszającym osoby 

o wysokich umiejętnościach wokalno-muzycznych 
• rozwijanie ich uzdolnień wokalnych z uwzględnieniem wrażliwości na barwę i jakość dźwięku 
• praktyczne poznanie przez nich literatury chóralnej różnych epok i stylów wykonawczych 
• nabywanie umiejętności współtworzenia, współpracy w grupie i współodpowiedzialności za 

wykonywane dzieła 
• kształcenie umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych: rozplanowanie pracy, 

odkrywanie nowych metod pracy z chórem, nabywanie doświadczeń estradowych. 

Wymagania wstępne 
Pozytywny wynik przesłuchania wstępnego, mającego na celu zbadanie słuchu muzycznego, skali i barwy głosu. 
Brak przeciwskazań zdrowotnych. 

 



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 

Semestr I 

Praca nad utworami a cappella oraz wokalno-instrumentalnymi. Repertuar jest zależny od działań wynikających z kalendarium artystycznego uczelni oraz planów warsztatowych, 
konkursowych, festiwalowych i nagraniowych. 

Semestr II 

Praca nad utworami a cappella oraz wokalno-instrumentalnymi. Repertuar jest zależny od działań wynikających z kalendarium artystycznego uczelni oraz planów warsztatowych, 
konkursowych, festiwalowych i nagraniowych. 

Semestr III 

Praca nad utworami a cappella oraz wokalno-instrumentalnymi. Repertuar jest zależny od działań wynikających z kalendarium artystycznego uczelni oraz planów warsztatowych, 
konkursowych, festiwalowych i nagraniowych. 

Semestr IV 

Praca nad utworami a cappella oraz wokalno-instrumentalnymi. Repertuar jest zależny od działań wynikających z kalendarium artystycznego uczelni oraz planów warsztatowych, 
konkursowych, festiwalowych i nagraniowych. 

 

 Kod efektu 
uczenia się EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Charakterystyka 

II stopnia 
PRK 

I stopnia 
PRK 

W 
D2_W03 Zna i rozumie zagadnienia obejmujące repertuar muzyki chóralnej, w tym literatury wokalno-instrumentalnej, kantatowo-

oratoryjnej i kameralnej, wymagany do pracy z zespołami chóralnymi P7S_WG P7U_W 

D2_W09 Zna i rozumie zagadnienia dotyczące wykonawstwa muzyki współczesnej 

U 

D2_U07 Potrafi zastosować poznane zasady prozodii, wymowy, dykcji i emisji głosu oraz specyfikę ruchu scenicznego i zagadnień 
związanych ze współpracą z artystami różnych specjalności 

P7S_UW P7_UU 

D2_U11 Potrafi podjąć działania mające na celu doskonalenie umiejętności emisyjnych i interpretacyjnych w pracy z zespołem 
wokalnym w zakresie wybranego stylu lub repertuaru 

K 

D2_K01 Jest gotów do realizacji własnych koncepcji i działań artystycznych, potrafiąc zorganizować i skoordynować działania 
zespołowe, szanując indywidualność i niezależność każdego z artystów. 

P7S_KK P7U_K 

D2_K02 Jest gotów do prawidłowej samooceny i konstruktywnej krytyki własnych działań artystycznych oraz rozwoju osobowości 
twórczej 

 



Metody kształcenia 
 

praca z tekstem i dyskusja 
rozwiązywanie zadań artystycznych 
praca indywidualna 
praca w grupach 
prezentacja nagrań CD i DVD 
inne metody stosowane przez prowadzącego 
kształcenie zdalne 

 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Kod efektu uczenia się  

zaliczenie (w sesji zaliczeniowej) D2_W03, D2_W09, D2_U07, D2_U11, D2_K01, D2_K02 

przesłuchanie (w trakcie semestru) D2_W03, D2_W09, D2_U07, D2_U11, D2_K01, D2_K02 

 

 
 

Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Warunki zaliczenia: 

• obecność i aktywność na zajęciach 
• znajomość repertuaru 
• uczestnictwo w projektach artystycznych 
• umiejętność prawidłowego posługiwania się aparatem głosowym 
• osiągnięcie założonych efektów uczenia się 

Warunki egzaminu: - 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA  Liczba godzin: Punkty ECTS: 

Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego: 240 

16  
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta: 240 

 
 
 
 
 



 

Literatura podstawowa  

Utwory a cappella oraz wokalno-instrumentalne różnych epok i stylów. 
Repertuar projektowy, wynikających z kalendarium artystycznego uczelni oraz planów warsztatowych, konkursowych, festiwalowych i nagraniowych. Również 
prawykonania muzyki współczesnej. 
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Biblioteki wirtualne i zasoby on-line 

 

 


