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Ogłasza się konkurs na realizację zadań badawczych finansowanych z dotacji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową  przez 

pracowników dydaktyczno-naukowych na WYDZIELE IV Akademii Muzycznej  
TERMINY I REGULAMINY KONKURSÓW ZAWARTE SĄ NA STRONIE: 
http://amuz.gda.pl/pds_pl_v2.php?site=biuro_ds_nauki_ds&a=9  

 
Bloki tematyczne i OBSZARY BADAWCZE  

wpisane w działalność naukową Katedr i Zakładów 

na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, 
 Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu  

Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku w roku 2014/15 

Uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 17 czerwca 2013 roku 
 

 

OBSZARY BADAWCZE KATEDRY DYRYGENTURY CHÓRALNEJ 

1. Teoria i interpretacja repertuaru chóralnego a cappella. 
2. Teoria i interpretacja repertuaru oratoryjno-kantatowego. 
3. Teoria i interpretacja repertuaru wokalnego w śpiewie solowym. 
4. Teoria i interpretacja repertuaru wokalnego w śpiewie zespołowym. 
5. Psychologiczno- pedagogiczne aspekty realizacji projektów artystycznych w obszarze 

dyrygentury i wokalistyki. 
6. Funkcje akompaniamentu w realizacji form zespołowych i kameralnych. 

 

 OBSZARY BADAWCZE KATEDRY MUZYKI KOŚCIELNEJ  

1. Muzyka sakralna w kontekście współczesnych wyzwań kulturowych. 
2.  Zagadnienie temperacji nierównomiernej w organach w kontekście realizacji 

akompaniamentu do chorału gregoriańskiego oraz literatury organowej różnych epok. 
3. Życie i twórczość gdańskiego kapelmistrza Mohrheima. 
4. Carillon – problematyka wykonawcza i historyczno-kulturowa. 
5. Teoria i praktyka akompaniamentu liturgicznego. 
6. Problematyka budowy i konserwacji organów oraz akustyki pomieszczeń sakralnych. 
7. Chorał gregoriański w aspekcie historycznym i współczesnym. 

 
 

OBSZARY BADAWCZE KATEDRY PEDAGOGIKI MUZYKI  

1. Specyfika teleologii w polskim szkolnictwie muzycznym w XX w. 
2. Reformy ustrojowe edukacji muzycznej na tle przemian politycznych w państwie w XX i 

XXI w. 
3. Cechy, aksjologia i systematyka pedagogiki muzyki, a także jej historia,  

dydaktyka i badania porównawcze. 
4. Rozwojowa psychologia muzyki człowieka od narodzin do dorosłości. 
5. Nabywanie umiejętności wykonawczych a formy improwizowane. 
6. Oddziaływania muzykoterapeutyczne a jakość życia pacjentów przebywających na 

oddziałach szpitalnych. 
7. Chóralistyka szkolna - rozwój muzyczny dziecka pomiędzy akulturacją a podejściem 

eksperckim. 
8. Kulturowo-społeczna interpretacja rozwoju uzdolnienia muzycznego. 
9. Biofeedback we wczesnej edukacji muzycznej. 
10. Znaczenie rozwoju ruchowego w kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci. 
11. Wydanie publikacji naukowej z II Konwencji Pedagogiki Muzyki. 
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OBSZARY BADAWCZE KATEDRY RYTMIKI I IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ 

1. Rola rytmiki w rozwoju muzycznym człowieka. 
2. Teoria i praktyka solfeżu dalcrozowskiego. 
3. Dzieło muzyczne a jego interpretacja ruchowa - podstawy teoretyczne, realizacja projektów 

artystycznych w dziedzinie choreografii muzyki. 
4. Znaczenie  improwizacji fortepianowej na zajęciach rytmiki 
5. Możliwości wykorzystania metody  rytmiki w profilaktyce, terapii i rehabilitacji 

 

OBSZARY BADAWCZE KATEDRY JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ 

1. Muzyka XX wieku  a jazz .Wzajemne wpływy i inspiracje 
2. Improwizacja jako element formotwórczy  dzieła muzycznego 
3. Kompozycja tematów jazzowych,  o skondensowanym przebiegu formalnym  -  AB,ABA, 

AABA ,AABCA 
4. Aranżacja utworów muzyki  jazzowej i estradowej na dowolne obsady wokalno-

instrumentalne. 
5. Krzysztof  Komeda  – geniusz polskiego i europejskiego jazzu 
6. Miniatury Fryderyka Chopina w twórczym opracowaniu Leszka Kułakowskiego na Trio 

Jazzowe i Orkiestrę Symfoniczną  
7. Motoryka  jako nadrzędny element w „Piano Concerto „ L.Kułakowskiego. 
8. Frazowanie, faktura, sonoryzm, ostinatowość, swingowanie w kompozycjach na big-band 
9. Aspekty działań artystycznych muzyka improwizującego - koncepcje autorskie, techniki 

improwizatorskie, nowatorskie podejście do funkcji instrumentu w grze solowej i zespołowej 
10. Autorskie techniki improwizatorskie w kontekście artystycznej koncepcji jazzowego projektu 

muzycznego zwieńczonego nagraniem płyty z autorskimi kompozycjami i standardami 
11. Funkcje kontrabasu w kameralnych zespołach muzyki jazzowej - trio i sekstecie 
12. Znaczenie preparowanych i niekonwencjonalnych instrumentów perkusyjnych w muzyce 

improwizowanej na podstawie wybranych utworów. 
13. "Uniwersalny wymiar tekstów Agnieszki Osieckiej w odniesieniu do stylistyki bossa-novy" 

 

OBSZARY BADAWCZE INTERDYSCYPLINARNE – OGÓLNOWYDZIAŁOWE w ramach 

publikowanego wydziałowego rocznika naukowego SZTUKA| KULTURA | EDUKACJA 

1. Publikacja wyników badań dorobku z zakresu szeroko pojętej animacji kultury w jej aspekcie 
pedagogicznym, wykonawczym i twórczym. 

2. Archiwizacja dokonań naukowych i twórczych Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki 
Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. 

 
 
 

 

 

 

 


