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Wiedza. Student zna:
1. w stopniu pogłębionym historię gatunku mszy, twórczość
mszalną najważniejszych twórców działających w XVIXVII w. oraz umieć ją scharakteryzować
Umiejętności. Student potrafi:
2. samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie gatunku mszy
pisanej w wiekach XVI-XVII
3. samodzielnie analizować i interpretować przykłady mszy
oraz umieć odnieść je do innych kompozycji tego
gatunku
4. ustnie zaprezentować wyniki analiz utworów, które
przeprowadzi w kilkuosobowym zespole
obowiązkowy
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Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela
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Rodzaj i liczba godzin zajęć
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Uczestnictwo w zajęciach: 1
Bieżące przygotowanie do zajęć: 2
Przygotowanie do egzaminu: 2
Stosowane metody dydaktyczne
podające: objaśnianie,
problemowe: metoda przypadków, wykład konwersatoryjny
programowe: z użyciem komputera i maszyny dydaktycznej
Metody sprawdzania i kryteria oceny Efekty 1, 2. zweryfikowany zostanie podczas egzaminu
efektów kształcenia uzyskanych
końcowego. Pozostałe - podczas prezentacji, która jest
przez studentów
jednym z warunków zaliczenia.
Forma i warunki zaliczenia modułu,
 Aktywne uczestnictwo w zajęciach
w tym zasady dopuszczenia do
 prezentacja wybranej kompozycji lub grup kompozycji
egzaminu, zaliczenia, a także forma
jednego twórcy w dwuosobowej grupie

i warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w zakres danego
modułu
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Zagadnieniem omawianym podczas kursu jest historia gatunku
mszy. Zaprezentowane i szczegółowo omówione zostaną
najciekawsze przykłady gatunku, jakie wyszły spod piór
następujących twórców:
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2. J. Obrecht
3. Josquin Desprez
4. A. Willaert
5. T. L. de Victoria
6. G. Pierluigi da Palestrina
7. Orlando di Lasso
8. C. Monteverdi
9. G. F. Anerio
10. F. Cavalli
11. G. B. Bassani
12. A. Scarlatti
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