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                                                                       Załącznik nr 4 do Uchwały nr 35/2021 Rady Wydziału     
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 21 kwietnia 2021 roku 

 

 

Kierunek muzykologia, studia II stopnia 

Treści programowe ze zmianami w dniu 14.04.2021 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Metodologia badań 

muzykologicznych 

Część I: 

Wykład:  
1. Historyczne konteksty muzyki atonalnej 
2. Źródła muzyki atonalnej 
3. Metody deskryptywne analizy muzyki atonalnej 

4. Historyczne konteksty muzyki dodekafonicznej i serialnej 
5. Metody deskryptywne analizy muzyki dodekafonicznej 
6. Metody deskryptywne versus normatywne – wprowadzenie   
7. Deskryptywne metody analizy warstwowej i procesualnej 
8. Historyczne problemy analizy stylokrytycznej i stylometrycznej 
9. Problemy analizy generatywnej w świetle teorii językoznawczych 

10. Analizy pomiarowa wykonań muzycznych – timing  
11. Analiza pomiarowa wykonań muzycznych – spektromorfologia 
12. Analiza pomiarowa wykonań muzycznych – synkretyzm metodologiczny 

13. Analiza kwantytatywna – liczenie – klasy wysokości dźwiękowych 
Ćwiczenia: 
1. Metoda analizy muzyki atonalnej (A. Webern, 6 Bagatellen op. 9)  
2. Metoda analizy dodekafonicznej  (A. Webern, Variationen op. 27) 

3. Przesłanki serializmu (A. Webern, Symphonie op. 21) 
4. Schichtenlehre Heinricha Schenkera do badań nad muzyką dawną i nowszą (XX wiek) 
5. Metoda analizy procesu tematycznego w muzyce tonalnej (Rudolf Reti) 
6. Generatywna teoria analizy muzyki tonalnej (Fred Lerdahl, Ray Jackendoff) 
7. Model „implikacji-realizacji” w badaniach stylokrytycznych (Eugen Narmour, Leonard B. Meyer) 
8. Metoda integracji strukturalnej (Andrzej Tuchowski) 
9. Audacity 2.2.1 i metoda pomiaru agogicznego (timing) (Krystyna Juszyńska i Piotr Rogowski) 

10. Spectral Analysis, Editing and Resynthesis (SPEAR) (Michael Klingbeil) i Sonic visualizer 3.0 

11. Metoda spektromorfologiczna analizy wykonań muzycznych The Mazurka Project (Nicolas Cook) 
12. Synkretyczna metoda analizy sonologicznej (Iwona Lindstedt na tle teorii sonologii Józefa M. Chomińskiego) 
13. Metoda analizy zbiorów klas wysokości dźwiękowych (Allen Forte) 
Część II:  
Wykład: 

1. Badania nad pejzażem dźwiękowym – wprowadzenie 
2. Podstawy teoretyczne badań audiograficznych 
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3. Wprowadzenie: zakres i specyfika przedmiotu, podstawowe pojęcia 

4. Folklorystyka. 
5. Etnografia muzyczna, etnomuzykologia. 
6. Antropologia muzyki. 
7. Orientalistyka muzyczna. 
8. Metodyka badań terenowych. 

9. Metodyka dokumentacji fonograficznej i filmowej. 
10. Transkrypcje muzyczne 
Ćwiczenia: 
1. Słuchanie pogłębione i opis wybranych przestrzeni miasta 
2. Doświadczenia sensoryczne przestrzeni miasta: spacer z zamkniętymi oczami 
3. Badania terenowe z wykorzystaniem sprzętu nagrywającego   

4. Analiza nagrań terenowych.  Praca z nagranym materiałem dźwiękowym 
5. Wykonywanie map dźwiękowych 

2.  Współczesne style i techniki 
kompozytorskie  

1. Pojęcie stylu i techniki kompozytorskiej 
2. Główne idee muzyczne w epokach  modernizmu oraz postmodernizmu 
3. Minimalizm w muzyce amerykańskiej (La Monte Young, T. Riley, S. Reich, Ph. Glass)  
4. Idee postminimalizmu w muzyce XX i XXI wieku (od ok. 1978) 

5. Nowy romantyzm w muzyce XX wieku (K. Penderecki, H. M. Górecki, W. Kilar, Ph. Glass) 
6. Sztuka audiowizualna i jej odmiany stylistyczne. W kręgu kompozytorów grupy Fluxus: happening i performance art 
7. W poszukiwaniu terra incognita. Przemiany stylu i techniki kompozytorskiej K. Pendereckiego 
8. Dodekatonika O. Balakauskasa. System harmoniczny przedstawiony w postaci metody projekcji kwintowej 
9. Idee polistylizmu. Cytaty, zapożyczenia, collage’e, stylizacje, parafrazy w twórczości kompozytorów współczesnych 
10. Idee nowego eksperymentalizmu: nowa złożoność (B. Ferneyhough, M. Finnissy), muzyka spektralna (G. Grisey, T. Murail) 

11. Nowatorskie techniki kompozytorskie w twórczości P. Mykietyna i A. Zubel 
12. „Nowa duchowość” (a new spirituality) we współczesnych dziełach oratoryjnych (El Niño J. Adamsa, V Symfonia Ph. 

Glassa, cykl 4 Pasji skomponowany przez W. Rihma, O. Golijova, Tana Duna i S. Gubajdulinę) 

3.  Historia kultury muzycznej 
Śląska 

1. Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim – ponad 200-lat tradycji naukowej i artystycznej  
2. Serena mente iubilo. Kultura muzyczna na Śląsku okresu średniowiecza: monodia – musica figurata – kodeksy – minnesang 
i meistergesang – muzyka instrumentalna – teoria muzyki  

3. Początki reformacji, rozwój drukarstwa, pierwsze kolekcje muzyczne. Muzyka śląska XVI i I poł. XVII wieku  
4. Muzykowanie w śląskich ośrodkach kościelnych i klasztornych od ok. połowy XVII wieku do współczesności 
5. Muzyka w kościołach protestanckich na Śląsku na przestrzeni wieków: rozkwit – likwidacja – reaktywacja. Muzyka żydowska 
6. Tradycje muzyki instrumentalnej na Śląsku - ikonografia, budownictwo, kolekcje, twórczość (z podziałem na gatunki) 
7. Muzyka w teatrach śląskich od poł. XVII wieku do czasów najnowszych  
8. Ku muzykowaniu powszechnemu - chóralistyka i symfonika, instytucje i festiwale muzyczne, muzyka w mediach – historia i 
współczesność   

9. Gościnne występy słynnych muzyków na Śląsku w XIX i I poł. XX wieku 

10. Muzyczna mapa Śląska – kolekcje muzyczne (historia, teraźniejszość, perspektywy) 
11. Piśmiennictwo muzyczne na Śląsku 

4.  Orientacje badawcze we 
współczesnej antropologii 

muzycznej 

Wykład i konwersatorium: 
1. Techniki badań terenowych in situ 

2. Wirtualne badania terenowe 
3. Film jako dokument etnomuzykologiczny  
4. Zwrot performatywny w etnomuzykologii 
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5. (Etno)muzykologia wobec globalizacji 

6. Muzyka a płeć kulturowa 
7. Interakcjonizm symboliczny w badaniach nad muzyką jako środkiem wyrażania tożsamości 
8. Antropologia (w) dźwięku Stevena Felda 
9. Badania nad muzyką popularną jako perfomansem 

5.  Historia form muzycznych 1. Forma muzyczna - gatunek muzyczny, definicje, kryteria klasyfikacyjne 
2. Podstawy podziału formalnego, typy kształtowania formy muzycznej 
3. Forma muzyczna w kontekście lingwistycznym 
4.  Retoryka a forma muzyczna  
5.  Struktura zdaniowo-okresowa  
6. Forma muzyczna w perspektywie semiotycznej  

7. Forma muzyczna jako struktura narracyjna  
8. Forma organiczna -  Listowska forma podwójnie-funkcyjna 
9. Forme cyclique C. Francka  

10. Entwickelnde Variation  - J. Brahms, A. Schoenberg 
11. Forma muzyczna jako struktura matematyczna  
12. Fenomenologiczna i psychologiczna perspektywa formy muzycznej  
13. Musique informelle. Problematyka formy i jej negacji z muzyce współczesnej 

6.  Historia teorii muzyki 1. Stan badań i literatura 
2. Co to znaczy „historia teorii muzyki”?  
3. Źródła teoretyczne z okresu średniowiecza na przykładzie zbiorów z bibliotek polskich 
4. Znaczenie traktatów pamięciowych w kontekście „ręki Gwidona” 
5. Teoria muzyki na Akademii Krakowskiej w XVI wieku: „Pisma o muzyce” Jerzego Libana z Legnicy 

6. Opusculum musice mensuralis (Kraków 1517) Sebastiana z Felsztyna – zakres i znaczenie w kontekście teorii Franchinusa 
Gaffuriusa 
7. Dydaktyczny aspekt tabulatury organowej Jana z Lublina: Ad faciendum cantum choralem, Fundamentum, Ad faciendum 

correcturam 
8. Między Arystoksenosem z Tarentu a J.P. Rameau: podstawowe założenia w Le istituzioni armoniche (Venice 1558) Gioseffa 
Zarlino 
9. Zapowiedź zwrotu w muzyce: Dialogo... della musica antica, et della moderna (Fiorenza 1581) Vincenzo Galileiego. Hymny 

Mesomedesa 
10. Istota sporu pomiędzy C. Monteverdim a G.M. Artusim: analiza tekstów źródłowych 
11. Fascynacja logiką, racjonalizmem i badaniami nad dźwiękiem w traktatach Marina Mersenne’a: Harmonie universelle (Paris 
1636) i Athanasiusa Kirchera: Musurgia universalis (Rome 1650) 
12. Fundamenty teorii harmonii Jeana Ph. Rameau (Traité de l’harmonie, Paris 1722 i Nouveau systême de musique theorique, 
Paris 1726) 
13.Badania nad instrumentami muzycznymi i rozwojem praktyki wykonawczej: 

 Michael Praetorius, Syntagma Musicum (Wolfenbüttel 1619) 

 Jan Aleksander Gorczyn, Tabulatura muzyki abo zaprawa muzykalna (Kraków 1647) 

 Ernst Gottlieb Baron, Historisch-theoretische und practische Untersuchung des Instruments der Lauten (Nürnberg 

1727) 

 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Berlin 1752) 

 Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (cz. 1: Berlin 1753, cz. 2: Berlin 1762) 
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7.  Seminarium magisterskie 1. Kryterium naukowości w pracy badawczej  

2. Tworzenie ogólnego planu pracy 
3. Formułowanie poprawnego i adekwatnego tytułu pracy magisterskiej  
4. Tworzenie konspektu 
5. Wybór perspektywy teoretycznej i metod badawczych  
6. Dobór literatury przedmiotu 

7. Baza źródłowa w badaniach muzykologicznych 
8. Zapoznanie z literaturą przedmiotu 
9. W przypadku badań terenowych oszacowanie niezbędnych środków materialnych 

8.  Dziennikarstwo muzyczne 1. Gatunki dziennikarstwa muzycznego  
2. Recenzja publikacji o muzyce  

3. Relacja z wydarzenia muzycznego  
4. Przeprowadzanie wywiadów z osobami ze środowiska muzycznego  
5. Pisanie tekstów promocyjnych 

6. Krytyka operowa 
7. Krytyka muzyki współczesnej  
8. Redagowanie i korekta tekstów   
9. Dźwiękowe gatunki dziennikarstwa muzycznego (podcasty) 

9.  Podstawy cyfrowej edycji 
dźwięku 

1. Dźwięk – definicja i charakterystyka  
2. Historia technologii nagraniowej. Dźwięk cyfrowy i jego formaty  
3. Analiza nagrań cyfrowych za pomocą programu Sonic Visualiser. Spektralizm 
4. Wykorzystanie analizy spektralnej w analizie muzyki XX w. oraz porównywaniu wykonań muzycznych 
5. Analiza spektralna i przekształcanie dźwięku w programie SPEAR  

6. Przygotowywanie próbek w programie SPEAR – ćwiczenia  
7. Podstawy montażu w programie Audacity  
8. Montaż nagrań cyfrowych – ćwiczenia  

9. Realizacja nagrań muzycznych 

10.  Krytyka muzyczna 1. Współczesna krytyka muzyczna w Polsce – próba diagnozy  
2. Krytyka muzyczna w dobie rewolucji cyfrowej  

3. Krytyka muzyczna jako przedmiot badań I – pomiędzy historią życia muzycznego a historią idei  
4. Krytyka muzyczna jako przedmiot badań II – w stronę analizy dyskursu  
5. Historia krytyki muzycznej w Polsce – próby analizy dyskursu  
6. Krytyka muzyczna jako krytyka kultury 
7. Muzyka w perspektywie intertekstualnej 

11.  Edytorstwo muzyczne 1. Drukarstwo muzyczne – rys historyczny, wprowadzenie 
2. Typologia edycji muzycznych i proces wydawniczy 
3. Specyfika wydań krytycznych i wykonawczych  
4. Podstawowa ortografia zapisu muzycznego 

5. Korekta składu na podstawie źródła 
6. Musescore / Finale – wprowadzenie do pracy z programem 
7. Tworzenie przykładów nutowych w pracach naukowych 

9. Edycja utworów wokalnych  
10 Edycja utworów wokalno-instrumentalnych  
11. Edycja utworów instrumentalnych 
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12.  Zajęcia terenowe: Dziedzictwo 

muzyczne i pejzaż dźwiękowy 
Dolnego Śląska 

Część I:Dziedzictwo regionu w świetle badań terenowych  

1. Zapoznanie się z różnymi formami aktywności muzycznych w wybranej dolnośląskiej miejscowości 
2. Wywiady terenowe 
3. Obserwacja jako technika badań terenowych 
Część II: Pejzaż dźwiękowy Dolnego Śląska  jako dziedzictwo kulturowe 
4. Zwiedzanie wystaw muzealnych związanych z przeszłością Wrocławia i Dolnego Śląska  

a. Analiza artefaktów wystawionych (przedmioty, obrazy, zdjęcia, dokumenty urzędowe, listy itp.) jako źródeł do badań 
audiosfery historycznej Wrocławia i Dolnego Śląska 
b. Analiza obecności dźwięku (muzyka, dźwięki pozamuzyczne, teksty głosowe itp.) w koncepcjach i aranżacjach wystaw  
5. Dokumentacja  i analiza innych artefaktów dźwiękowych  związanych z historią i kulturą regionu (dzwony, hejnały miast, 
urządzenia techniczne itp.) 
Część III: Dziedzictwo regionu w świetle badań źródłoznawczych 

1. Omówienie rodzaju, zakresu i miejsca realizacji zadań 
2. Zapoznanie z historią opracowywanych muzykaliów. Pierwsze wpisy na kartach katalogowych RISM  

3. Katalogowanie muzykaliów ze szczególną dbałością określenia atrybucji 
4. Katalogowanie muzykaliów, przykłady fascykułów rozproszonych  
5. Weryfikacja dokonanych opisów, podsumowanie prac 

13.  Ikonografia muzyczna Wykład: 

1. „Apollo, bóg muzyki, władca parnasu”. Historia przedstawiania wizerunku Apolla w średniowieczu i renesansie.  
2. „Bóg jest świadkiem”. Dyktowanie i kopiowanie śpiewów chorałowych w średniowiecznych skryptoriach. Papież Grzegorz I 
Wielki. 
3. Ikonografia obrazów zdobiących plakietki z oprawy Psałterza Dagulfa  
(Musée du Louvre, Paryż, MR 371 i 372). 
4. Drolerie czyli śmiesznostki w średniowiecznych rękopisach. 

5. Ikonografia a praktyka wykonawcza muzyki świeckiej w XV w.  
6. Johannes Regis (c. 1425-30 – c. 1496) i Missa Dum sacrum mysterium/L'homme armé. Archanioł Michał jako ‘uzbrojony 

człowiek’ 
7. Malarstwo włoskie XVI w. jako świadectwo ówczesnych praktyk improwizacyjnych. 
8. Tycjan —„Lekcja muzyki” (?) 
9. Caravaggio (1571- 1610) i jego luteniści (a może kastraci?)  
Ćwiczenia: 

1. Zagadnienia wstępne – ikonografia 
2. Przedstawienia świętych i postaci biblijnych 
3. Wątki muzyczne w malarstwie o tematyce mitologicznej 
4. Instrumenty muzyczne w dziełach sztuki (malarstwo, grafika)  
5. Muzykowanie domowe i plenerowe w malarstwie 
6. Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego 
7. Muzyczne inspiracje w sztuce - kubizm, surrealizm 

8. Wokół Chopina. Malarstwo inspirowane muzyką (J. Duda-Gracz), sztuka plakatu 
9. Karykatury o tematyce muzycznej 

14.  Dzieje myśli o muzyce 1. Dźwięk i muzyka w przekazach baśni i mitologii 
2. Refleksja o muzyce  w tradycji biblijnej    
3. Problemy estetyki i teorii muzyki w filozofii starożytnej Grecji 

4. Myśl estetyczno-kosmologiczna i teoria muzyki we wczesnym Średniowieczu 
5. Muzyka w refleksji teoretyczno-filozoficznej doby Oświecenia  
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6. Muzyka w romantycznej myśli literackiej i filozofii XIX wieku 

7. Ontologia i aksjologia muzyki w fenomenologii XX wieku: R. Ingarden 
8. Refleksja muzyczna w myśli filozoficznej T. Adorno 
9. Refleksja o muzyce w wybranych działach literatury pięknej 
10. Refleksja o muzyce w wybranych działach filmowych 

15.  Podstawy zarządzania w branży 
muzycznej 

1. Zdefiniowanie pojęć marketing, reklama, promocja, public relations, impresariat; Precyzyjne określenie przedmiotu zajęć. 
2. Otoczenie administracyjno-prawne w Polsce; akty prawne regulujące działalność kulturalną; formy działalności i 
zatrudnienia w sektorze kultury, elementy rachunkowości. 
3. Zarządzanie, jego elementy (planowanie, organizowanie, motywowanie, kierowanie, kontrola), poziomy (wizja, misja, cele), 
analiza ryzyka.  
4. Sponsoring i pozyskiwanie środków na cele artystyczne; źródła, strategia, perspektywy. 

5. Wizerunek artysty i zespołu artystycznego; budowanie marki i relacji z publicznością; system identyfikacji wizualnej; siła 
Internetu jako medium 
6. Poligrafia: afisz, plakat, program, książka festiwalowa, ulotka – funkcje, forma, treść, odmiany, przykłady 

7. Redakcja tekstów: notka artystyczna, omówienie programu koncertu, teksty promocyjne; zasady konstrukcji, częste błędy 
8. Planowanie imprez muzycznych: artysta, miejsce, czas, koncepcja programowa 
9. Kosztorys; istotne elementy w budżecie koncertu (projektu) 
10. Produkcja i realizacja koncertu: symfonicznego, oratoryjnego, chóralnego, kameralnego, recitalu, operowego 

(scenicznego), konkursu festiwalu, nagrania płyty – praktyczne wskazówki organizacyjne 
11. Kontakty z artystami i ich specyfika; koncertowy savoir-vivre. 

16.  Dydaktyka przedmiotów 
„Historia muzyki”, „Literatura 
muzyczna” i „Wiedza o 

kulturze” w szkołach 
muzycznych II stopnia 

1. Zagadnienia metodyczno-pedagogiczne: umiejętność prawidłowego przygotowania się do zajęć oraz ich rozplanowanie w 
trakcie jednostek lekcyjnych (scenariusze i konspekty zajęć), konstruowanie rozkładu zajęć w oparciu o program, sposoby 
pogłębiania zainteresowań muzycznych u uczniów, sztuka efektywnego nauczania 

2. Analiza przykładowych dokumentów szkolnych lub ich tworzenie, w szczególności związanych z przedmiotami 
muzykologicznymi w szkole muzycznej II stopnia oraz obowiązujących przepisów regulujących pracę w szkole: podstaw 
programowych, wybranych programów nauczania, wymogów edukacyjnych, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Statutu 

Szkoły, Karty Nauczyciela, wybranych rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla artystycznych szkół 
muzycznych II stopnia 
3. Cele, treści, formy i metody nauczania przedmiotów  „Historia muzyki”, „Literatura muzyczna” i „Wiedza o kulturze” w 
szkołach muzycznych II stopnia 

4. Przegląd literatury przedmiotowej i jej omówienie 
5. Zasady doboru przykładów muzycznych w kontekście omawianych zagadnień i zadań stawianych uczniom w trakcie 
słuchania muzyki 
6. Materiały pomocnicze dla uczniów, rodzaje zadań domowych 
7. Omówienie zadań maturalnych z historii muzyki (od roku 2005) 
8. Konspekty i treści lekcji „Historii muzyki”, „Literatury muzycznej” i „Wiedzy o kulturze” w szkołach muzycznych II stopnia 
9. Środki dydaktyczne na zajęciach teoretycznych w szkołach muzycznych II st. 

10. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

17.  Dydaktyka przedmiotów 
„Zasady muzyki z elementami 
edycji nut”, „Formy muzyczne”, 
„Instrumentoznawstwo” i 

„Techniki kompozytorskie XX 
wieku” w szkołach muzycznych 
II stopnia 

1. Zagadnienia metodyczno-pedagogiczne:  szkoła jako szczególne miejsce pracy, scharakteryzowanie cech idealnego 
nauczyciela, umiejętność prawidłowego przygotowania się do zajęć oraz ich rozplanowanie w trakcie jednostek lekcyjnych 
(scenariusze i konspekty zajęć), konstruowanie rozkładu zajęć w oparciu o program, sposoby pogłębiania zainteresowań 
muzycznych u uczniów, sztuka efektywnego nauczania 

2. Analiza przykładowych dokumentów szkolnych lub ich tworzenie, w szczególności związanych z przedmiotami  „Zasady 
muzyki z elementami edycji nut”, „Formy muzyczne”, „Instrumentoznawstwo” i „Techniki kompozytorskie XX wieku” w 
szkołach muzycznych II stopnia oraz obowiązujących przepisów regulujących pracę w szkole: podstaw programowych, 
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wybranych programów nauczania, wymogów edukacyjnych, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Statutu Szkoły, Karty 

Nauczyciela, wybranych rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla artystycznych szkół muzycznych II 
stopnia 
3. Cele, treści, formy i metody nauczania przedmiotów „Zasady muzyki z elementami edycji nut”, „Formy muzyczne”, 
„Instrumentoznawstwo” i „Techniki kompozytorskie XX wieku” w szkołach muzycznych II stopnia 
4. Przegląd literatury przedmiotowej i jej omówienie 

5. Materiały pomocnicze dla uczniów, rodzaje zadań domowych 
6. Omówienie zadań ogólnopolskich konkursów z zasad muzyki  
7. Konspekty i treści lekcji  „Zasad muzyki z elementami edycji nut”, „Form muzycznych”, „Instrumentoznawstwa” i „Technik 
kompozytorskich XX wieku” w szkołach muzycznych II stopnia 
8. Środki dydaktyczne na zajęciach teoretycznych w szkołach muzycznych II st. 
9. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

10. Awans zawodowy nauczyciela 

18.  Zajęcia praktyczne z metodyki 
nauczania -Praktyka 

przedmiotowa/dydaktyczna 
(śródroczna) 

1. Procedura realizacji praktyk w szkole muzycznej I i II stopnia 
2. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania oraz specyfiką szkół muzycznych oraz obowiązującą dokumentacją (w tym 

dokumentacją praktyk) 
3. Model nauczyciela szkoły muzycznej. Specyfika jego pracy w zakresie różnorodności przedmiotów historycznych i 
teoretycznych 
4. Kształtowanie umiejętności planowania zajęć, formułowania celów oraz doboru środków i metod 
5. Planowanie i omawianie konspektów lekcji z zakresu teorii muzyki (podstawy kształcenia słuchu, kształcenie słuchu z 
audycjami muzycznymi) w szkole muzycznej I stopnia 
6. Planowanie i omawianie konspektów lekcji z zakresu teorii muzyki (historia muzyki, literatura muzyki, formy muzyczne, 

zasady muzyki z elementami edycji nut) w szkole muzycznej II stopnia 
7. Ukierunkowanie pracy na optymalną aktywizację uczniów w procesie nauczania-uczenia się 
8. Metody i techniki motywowania uczniów do pracy, kształtowanie umiejętności samodyscypliny 
9. Pogłębianie rozwoju umiejętności dydaktyczno-wychowawczych, specyficznych dla szkolnictwa muzycznego 

10. Obserwacja i ocena warsztatu pracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów wchodzących w zakres teorii muzyki. 
Zapoznanie się z różnorodnymi formami i metodami nauczania 
11. Nabywanie umiejętności intra- i interpersonalnych 

12. Omawianie problemów wynikłych z konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką w naturalnych warunkach pracy 
szkoły muzycznej 
13. Omawianie na bieżąco przebiegu praktyk (sytuacje problemowe dydaktycznie i wychowawczo, poziom nauczania, 
diagnostyka wiedzy uczniów, poziom i rozwój zdolności muzycznych) 
14. Samoocena i autoanaliza predyspozycji pedagogicznych w szkolnictwie muzycznym 

 


