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Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Sposób realizacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych
przez studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu,

Wydział Historyczny
Instytut Muzykologii
Historia praktyki wykonawczej
F 558 = 807
polski
Wiedza. Student zna:
 kluczowe dla tej dziedziny pojęcia
 najwybitniejszych badaczy i wykonawców zgłębiających
historyczne praktyki muzyczne
Umiejętności. Student potrafi:
 wyjaśnić kluczowe dla tej dziedziny pojęcia
 określić i scharakteryzować najważniejsze problemy
wykonawcze epok minionych
 zrelacjonować i poddać krytycznemu osądowi (ustnie i
pisemnie) jedną z wybranych lektur w języku polskim
lub angielskim
 posługiwać się wybranymi pojęciami muzykologicznymi
w języku angielskim
fakultatywny
dowolny
Studia I stopnia, stacjonarne
Piotr Wilk
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów. Składają się z serii wykładów
wprowadzających oraz części konwersatoryjnej poświęconej
wybranym zagadnieniom dotyczącym historycznych praktyk
wykonawczych.
umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów polskich i
angielskich
konwersatorium: 30

3
Udział w zajęciach: 1
Przygotowanie bieżące studenta do zajęć: 1
Przygotowanie studenta do zaliczenia modułu: 1
 objaśnienie lub wyjaśnienie
 wykład informacyjny
 wykład problemowy
 wykład konwersatoryjny
Ocena referatu przedstawionego w formie ustnej i pisemnej
Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach (dopuszczalne 2

w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a także forma
i warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

nieobecności) oraz przedstawienia referatu (ustnie i pisemnie)

1. Funkcjonowanie pojęć: praktyka wykonawcza, historyzm,
ahistoryzm, autentyzm, anachronizm, muzyka dawna,
wykonawstwo historystyczne, historycznie poinformowane,
stylowe
2. Ruch wykonawstwa historystycznego od jego początków do
współczesności
3. Spory wokół problemu „autentyzmu” w wykonawstwie
muzyki dawnej
4. Podstawowe problemy wykonawcze epok minionych
(artykulacja, rytmika, obsada, strój, ornamentyka, miejsce
improwizacji) w wybranych ujęciach syntetycznomonograficznych
5. Szczegółowe koncepcje interpretacyjne dotyczące kwestii
obsadowych, ornamentyki i improwizacji
6. Rekonstrukcje dawnych uroczystości z udziałem muzyki
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