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Wiedza. Student zna:
 główne nurty badań nad muzyką Baroku, podstawową
bibliografię muzykologiczną i najważniejsze osiągnięcia
w dotychczasowych badaniach muzykologicznych
 terminologię muzykologiczną w języku polskim
odnoszącą się do muzyki Baroku
 podstawową terminologię muzykologiczną odnoszącą się
do muzyki Baroku w języku obcym (podstawowym dla
współczesnej muzykologii)
 typy form muzycznych i rodzaje instrumentów
muzycznych z czasów Baroku
 podstawowe metody analizy i interpretacji kompozycji z
epoki Baroku
 w stopniu podstawowym historię kultury muzycznej,
praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego i
instytucji kultury w Baroku
 w stopniu szczegółowym działalność i twórczość
ważniejszych kompozytorów i teoretyków muzyki w
Baroku, specyfikę stylów i technik kompozytorskich oraz
gatunków muzycznych tej epoki
Umiejętności. Student potrafi:
 sporządzać bibliografię muzykologiczną odpowiadającą
poszczególnym zagadnieniom badawczym dotyczącym
muzyki Baroku
 ustnie i pisemnie zrelacjonować naukowy tekst
odnoszący się do muzyki Baroku
 ustnie i pisemnie zaprezentować wyniki analiz wytworów
kultury muzycznej doby Baroku, prezentowane w
literaturze muzykologicznej
 samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w
zakresie historii muzyki Baroku, w oparciu o podaną
bibliografię oraz inne źródła informacji, a także analizę
muzyczną
 analizować, w oparciu o odpowiednie, podstawowe
metody analityczne, dzieła muzyczne z epoki Baroku
 dokonać syntezy informacji szczegółowych zebranych z
podanej bibliografii i analizy kompozycji barokowych
 rozpoznać, zdefiniować i opisać gatunki muzyczne, style
i techniki kompozytorskie typowe dla epoki Baroku
 uporządkować chronologicznie twórców i teoretyków
muzyki oraz wytwory kultury muzycznej doby Baroku
 rozpoznać audytywnie gatunek muzyczny, stylistykę
szkoły kompozytorskiej lub kompozytora epoki Baroku
 dokonać przekładu średnio trudnego tekstu
muzykologicznego z języka obcego (podstawowego dla
współczesnej muzykologii) na język polski




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

sformułować pracę pisemną w języku polskim
spełniającą wymogi naukowego tekstu
muzykologicznego dotyczącą muzyki Baroku
zaprezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w
dyskusji ze specjalistą w zakresie muzykologii

Kompetencje społeczne. Student:
 jest świadomy ograniczonego zakresu swojej wiedzy oraz
posiadanych umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie
 jest otwarty na nowe idee i interpretacje oraz gotów do
zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów
 potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność
podziału obowiązków, systematyczności i
odpowiedzialności za wykonywaną pracę, docenia rolę
dyskusji
 potrafi nakreślić plan działań zmierzających do realizacji
podjętego zadania z zakresu badań nad muzyką Baroku
obowiązkowy
2
Studia I stopnia, stacjonarne
3
Aleksandra Patalas, Piotr Wilk
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów. Polegają na wykładzie
wprowadzającym w specyfikę epoki, a także na ćwiczeniach
poświęconych szczegółowej analizie najważniejszych
gatunków muzycznych epoki wybranych twórców,
zestawionych w porządku chronologicznym.
znajomość historii muzyki Średniowiecza i Renesansu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 60
Łącznie: 75

10
Udział w zajęciach: 2
Bieżące przygotowanie do ćwiczeń: 3
Przygotowanie do egzaminu: 3
Metody podające:
 wykład informacyjny
 prezentacja multimedialna
Metody problemowe:
 wykład problemowy z użyciem komputera
 klasyczna metoda problemowa
Metody praktyczne:
 ćwiczenia z użyciem komputera, sprzętu audio i wideo
 ćwiczenia przedmiotowe
Metody programowane:
 z użyciem komputera

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych
przez studentów

Forma i warunki zaliczenia modułu,
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

Sprawdzanie efektów kształcenia odbywa się poprzez:
 przygotowanie przez 2-3 studentów i przedłożenie
prowadzącemu zajęcia konspektu oraz bibliografii do
wypowiedzi ustnej oraz pracy pisemnej dotyczącej
zagadnień muzyki Baroku
 prezentację przeze grupkę studentów (przy pomocy
komputera, sprzętu audio i wideo) zagadnienia z historii
muzyki Baroku uzgodnionego z prowadzącym zajęcia, na
podstawie lektur i analiz kompozycji
 dyskusję w grupie studentów po prezentacji referatu
 przestawienie – w formie pracy semestralnej – własnej
analizy kompozycji z epoki Baroku
 napisanie sprawdzianów cząstkowych w trakcie semestru
 napisanie, na koniec semestru, testu audio ze znajomości
kompozycji muzycznych z epoki Baroku
 egzamin ustny z całości materiału (możliwe egzaminy
cząstkowe)
Prowadzący zajęcia ocenia każde z wymienionych zadań w
skali od 2 do 5.
Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu ustnego z całego materiału kursu,
poprzedzonego zaliczeniem ćwiczeń i uzyskaniem pozytywnej
oceny z pracy semestralnej. Do zaliczenia ćwiczeń konieczne
jest zdobycie co najmniej dostatecznych ocen z prac
wymienionych w punkcie "Metody sprawdzania i kryteria
oceny..."
Zagadnienia wykładu:
1. Periodyzacja epoki
2. System retoryki muzycznej i teoria afektów
3. Tendencje muzyczne w Rzeczpospolitej w kontekście
europejskim
Zagadnienia ćwiczeń:
1. Przemiany stylistyczne na przykładzie twórczości
Frescobaldiego, G. Gabrielego i Monteverdiego
2. Emancypacja muzyki instrumentalnej (ricercar, canzona,
toccata)
3. Style muzyki religijnej wczesnego baroku
4. Próba wskrzeszenia muzyki antycznej (dramma per
musica, monodia akompaniowana)
5. Nowe gatunki w muzyce religijnej (monodia, koncert
kościelny, oratorium, dialogo)
6. Nowe gatunki muzyki instrumentalnej (sonata, koncert)
7. Próba przeszczepienia opery na grunt angielski (maska)
8. Formy wariacyjne, taneczne, suita
9. Pasja w kościele protestanckim
10. Późnobarokowe oratorium i opera
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