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15 godzin, kolokwium, 1 ECTS

Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. Marcin Sompoliński
Najistotniejszą cechą modułu „Historia Interpretacji” jest pobudzenie słuchaczy do refleksji dotyczących
obcowania z dziełem muzycznym, w sposób stymulujący do konsenkwentnego autorozwoju artystycznego,
poprzez świadome poznanie. Dlatego też program nauczania skupi się wokół zagadnień związanych z:

Cele i założenia przedmiotu

•
•
•
•

koncepcjami dzieła muzycznego w dziejach myśli o muzyce
zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi analizy i interpretacji
samodzielnym zdobywaniu wiedzy w zakresie teorii i interpretacji dzieła muzycznego
spojrzeniu na utwór muzyczny w aspektach: materiałowym, strukturalnym, emotywnym i semantycznym

Dlatego też, po nakreśleniu zagadnień metodologicznych program uporządkowany zostanie chronologicznie: od
muzyki Renesansu, do współczesności.
Istotnym wyróżnikiem programu będzie jego fleksybilność. W końcowej fazie ukierunkowany zostanie zgodnie
z sugestiami słuchaczy, służąc rozwojowi zgodnemu z ich indywidualnymi preferencjami stylistycznymi
Wymagania wstępne

brak

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU
Semestr I
• Metodologia
• Muzyka przed Rewolucją Francuską
Semestr II
• Romantyzm-wiek XX
• Interpretacja utworów preferowanych przez słuchaczy
Charakterystyka

Kod efektu
uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ

II stopnia
PRK

I stopnia
PRK

W

D2_W01

Zna i rozumie zagadnienia dotyczące poszerzonej literatury muzycznej w ujęciu chronologicznym związane
z kierunkiem i specjalnością studiów

P7S_WG

P7U_W

U

D2_U05

Potrafi wykazać się poszerzoną znajomością repertuaru, analizować interpretacje utworów z różnych stylów i epok
(w szczególności z wieków XX i XXI) z kanonu repertuaru wynikającego z danej specjalności

P7S_UW

P7U_U

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

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

wykład
praca z tekstem i dyskusja
analiza (studium) przypadków
rozwiązywanie zadań
rozwiązywanie zadań artystycznych
praca indywidualna
prezentacja nagrań CD i DVD
kształcenie zdalne
Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny
kolokwium ustne

Kod efektu uczenia się
D2_W01, D2_U05, D2_K01

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia:
Warunki egzaminu:

Zaliczenie zadań powierzonych do samodzielnego wykonania
Pomyślny wynik egzaminu ustnego

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin:

Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego

30

Punkty ECTS:

3
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

50
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