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Poziom studiów Studia I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy 

Umiejscowienie w planie studiów:  

Semestr III: 30, EK, 4 ECTS Semestr IV: 30, EK, 4 ECTS 

Semestr V: 30, EK, 4 ECTS Semestr VI: 30, EK, 4 ECTS 
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Cele i założenia przedmiotu 

Cele modułu: 

- zapoznanie z reprezentatywnym, zróżnicowanym repertuarem kameralnym właściwym dla specjalności, 

- przygotowanie do profesjonalnego uprawiania muzyki kameralnej w różnych składach instrumentalnych, 

- doskonalenie umiejętności gwarantujących poprawne i stylowe wykonanie kompozycji kameralnych, w tym: 

wyczucia stylu, kształtowania formy, tworzenia odpowiednich relacji pomiędzy głosami i proporcji brzmienia, 

dobierania odpowiedniej dynamiki, artykulacji, frazowania, tempa oraz intonacji utworu, 

- przygotowanie studentów do prezentacji estradowych i pełnienia różnych ról w składach kameralnych, 

- rozwijanie umiejętności współpracy i partnerstwa w muzyce, 

- rozbudzenie zainteresowania szeroko pojętym repertuarem kameralnym wykraczającym poza studiowaną 

specjalność 

 



W ramach przedmiotu realizowane są elementy zapewniające studentom możliwość wybierania efektów 

kształcenia – studenci mają bezpośredni wpływ na skład zespołu kameralnego, przydział do klasy wybranego 

pedagoga oraz program, nad którym pracują w czasie semestru. 

Wymagania wstępne 
Student powinien reprezentować umiejętność gry na instrumencie na poziomie określonym w informatorze na 

studia I stopnia, poszerzoną o rok studiów na poziomie akademickim. 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 

Semestr I 

przygotowywanie repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i stylu, nabywanie umiejętności zespołowego interpretowania dzieła muzycznego 

doskonalenie umiejętności wnikliwego odczytywania opracowywanych pozycji repertuaru kameralnego 
rozwijanie umiejętności doboru środków wyrazu dostosowanych do wybranej literatury kameralnej 

Semestr II 
doskonalenia umiejętności organizacji pracy w zespole kameralnym oraz samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań 
praktyczne poznawanie repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i stylu oraz nabywania umiejętności zespołowego interpretowania dzieła muzycznego 

Semestr III 

cd praktyczne poznawanie repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i stylu oraz nabywania umiejętności sztuki zespołowego interpretowania dzieła muzycznego 
rozwijanie i doskonalenie umiejętności opracowywania oraz wykonywania utworów na różne składy wykonawcze  

Semestr IV 
doskonalenia umiejętności organizacji pracy w zespole kameralnym oraz samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań 

praktyczne poznawanie repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i stylu oraz nabywania umiejętności sztuki zespołowego interpretowania dzieła muzycznego 
rozwijanie i doskonalenie umiejętności opracowywania utworów na różne składy wykonawcze 



 

 
 Kod efektu 

uczenia się 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Charakterystyka 

II stopnia 

PRK 

I stopnia 

PRK 

W 

I1_W01 Zna i rozumie w ogólnym stopniu literaturę  muzyczną 

P6S_WG 

P6U_W 
 

I1_W02 
Zna i rozumie podstawowy repertuar i instrumentarium związane  

z własną specjalnością 

U 

I1_U02 Potrafi w obszarze ekspresji artystycznej wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność, kreatywność i wyobraźnię 

P6S_UW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U 

I1_U03 
Potrafi definiować wzajemne relacje pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej 

a niesionym przez niego komunikatem 

 I1_U06 Potrafi wykonywać reprezentatywny repertuar, związany z głównym kierunkiem studiów 

 I1_U17 
Potrafi współpracować z innymi muzykami w różnego  typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i 

projektów – także o charakterze multidyscyplinarnym P6S_UOP6

S_UO 
 I1_U18 Potrafi akompaniować soliście (solistom) w różnych formach zespołowych 

 I1_U09 
Potrafi we właściwy sposób odczytywać tekst nutowy, opanować go pamięciowo, biegle i w sposób pełny przekazać 

materiał muzyczny, jego formę oraz zawarte w nim idee 

P6S_UW 

P6S_UU 

 I1_U10 
Potrafi wykorzystywać warsztat techniczny do profesjonalnej  prezentacji muzycznej i rozpoznawać problemy 

techniczne, specyficzne dla danego instrumentu 

 I1_U11 
Potrafi stosować właściwe nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób  

najbardziej wydajny i bezpieczny (z punktu widzenia fizjologii) 

 I1_U12 Potrafi samodzielnie doskonalić warsztat techniczny, poprzez stosowanie efektywnych metod ćwiczenia 

 I1_U16 
Potrafi radzić sobie z różnymi sytuacjami stresowymi towarzyszącymi prezentacjom artystycznym 

 
P6S_UK 

K 

I1_K03 

Jest gotów do organizowania pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów 

 

 

P6S_KK 

P6S_KR 

P6U_K 

I1_K05 
Jest gotów do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych 

działań artystycznych 

P6S_KR 

 



 

 

 

Metody kształcenia 

 

wykład z elementami pokazu 

praca z materiałami źródłowymi 

dyskusja 

analiza (studium) przypadków 

rozwiązywanie zadań artystycznych 

praca indywidualna 

praca w grupach 

prezentacja nagrań CD i DVD 

aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”, konstruowanie „map umysłu”) 

uczenie się w oparciu o problem (PBL) 

sesje rozwiązywania problemu 

 

Metody weryfikacji 

efektów uczenia się 

 

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

 

egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa) I1_U02, I1_U03, I1_U06, I1_U17, I1_U18, I1_U09 

przesłuchanie (wykonawstwo) I1_U10, I1_U17, I1_U18, I1_U11, I1_U12, I1_U15 

projekt, prezentacja I1_W02, I1_K05 

kontrola przygotowanych projektów I1_W02, I1_K05 

realizacja zleconego zadania I1_K03, I1_K05 

 

 

 

 

 

Forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu 

 

 

Warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności) oraz osiągnięciem wszystkich 

założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50%) zgodnie z 

Regulaminem Studiów. Dodatkowym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w 1-2 audycjach lub 

koncertach. 

 

 

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. Egzamin praktyczny - praca 

studenta z zespole kameralnym jest poddawana w ciągu roku akademickiego dwukrotnej ocenie w czasie sesji zimowej 

i letniej na egzaminach przejściowych. Program egzaminacyjny ustala prowadzący klasę pedagog w porozumieniu z 

Kierownikiem Katedry Kameralistyki. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA  Ilość godzin: Punkty ECTS: 

Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego 

 
120 

16 
 

Ilość godzin samodzielnej pracy studenta  

 

400 
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