
Przedmioty do wyboru organizowane przez Wydział Instrumentalnym 

w roku 2017/2018 

 

studia I stopnia 
 

Improwizacja rytmiczna – dla perkusistów na III roku studiów licencjackich; 

15 godz., 1ECTS/semestr, pedagog: dr Tomasz Sowiński 

 

Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej – 30 godz. w semestrze/2 ECTS; 

proszę zgłaszać się jako zespół - od tria wzwyż (indywidualne zgłoszenia nie będą 

przyjmowane!), pedagodzy Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Współczesnej 

 

Liryka wokalna XX i XXI wieku – propozycja dla pianistów, dr hab. Piotr Nowicki 

 

Współczesna partytura – 15 godzin w semestrze/1 ECTS, pedagog: ad. dr Małgorzata 

Walentynowicz 

 

Akademicki zespół instrumentów dętych drewnianych (2 sem. po 2 ECTS) 

 

Akademicki zespół instrumentów dętych blaszanych (2 sem. po 2 ECTS) 

 

Technologia budowy stroika (obój, fagot), 15 godz. w jednym semestrze, 1 ECTS 

 

Ćwiczenia harmoniczne – 2 semestry po 30 godzin za 2 ECTS 

 

Dydaktyka zespołu kameralnego – 2x30 godzin w semestrze/ 2x2 ECTS; 

pedagog: dr hab. Paweł Kukliński, prof. AM 

 

Chór uczelniany/Chór kameralny – 60 godzin w semestrze/3 ECTS 

 

Relaksacja i praca z ciałem dla muzyków, 15 godz. tylko w semestrze zimowym, 1 ECTS, 

pedagog: dr Maja Wiśniewska 

 

W-F, 30 godz. w semestrze/1 ECTS 

prof. dr hab. Krzysztof Prusik 

 

STUDIUM PEDAGOGICZNE 
 

Psychologia ogólna, semestr zimowy, 30 godz./2 ECTS 

Psychologia I i II etapu edukacyjnego, semestr letni, 30 godz./2 ECTS 

Podstawy dydaktyki, semestr zimowy, 30 godz./2 ECTS 

Pedagogika ogólna, semestr zimowy/2 ECTS 

Pedagogika I i II etapu edukacyjnego, semestr letni, 30 godz./2 ECTS 

Dydaktyka instrumentu głównego, 2 semestry po 2 ECTS 

Emisja głosu, 2 semestry po 2 ECTS 

Praktyki pedagogiczne – 150 godzin (5x30) w semestrach II-VI 

 

Dla I roku studiów wycena ECTS – 2 ECTS za 30 godzin praktyk, dla pozostałych lat –  

1 ECTS za 150 godzin praktyk. 

 



Przedmioty do wyboru organizowane przez Wydział Instrumentalnym 

w roku 2017/2018 

 

studia II stopnia 
 

Orkiestra symfoniczna/Orkiestra kameralna (dla II roku studiów mgr) – 90 godzin  

w semestrze/4 ECTS 

 

Chór uczelniany/Chór kameralny – 60 godzin w semestrze/3 ECTS 

 

Sekcyjne studia orkiestrowe (2 sem. po 2 ECTS) na II roku, pod warunkiem zebrania grupy 

minimum  

5-osobowej 

 

Współczesna partytura – 15 godzin w semestrze/1 ECTS, pedagog: ad. dr Małgorzata 

Walentynowicz 

 

Drugi instrument – altówka, flet piccolo, obój miłosny, rożek angielski, klarnet basowy, rożek 

basetowy, kontrafagot – liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń; 15 godzin 

przez jeden semestr/ 4 ECTS 

 

Improwizacja melodyczna dla perkusistów (2 sem. po 1 ECTS) 

 

Akademicki zespół instrumentów dętych drewnianych (2 sem. po 2 ECTS) 

 

Akademicki zespół instrumentów dętych blaszanych (2 sem. po 2 ECTS) 

 

Kameralistyka II (za zgodą Dziekana) 2 sem. po 4 ECTS 

 

Praca z akompaniatorem (2 sem. po 1 ECTS) – gitara, akordeon 

 

Propedeutyka muzyki współczesnej (2 sem. po 2 ECTS) 

 

Komunikacja społ. i organizacja imprez (2 sem. po 2 ECTS) 

 

Seminarium języka obcego (2 sem. po 2 ECTS) 

 

Relaksacja i praca z ciałem dla muzyków, 15 godz. tylko w semestrze zimowym, 1 ECTS, 

pedagog: dr Maja Wiśniewska 

 

W-F, 30 godz. w semestrze/1 ECTS 

prof. dr hab. Krzysztof Prusik 

 

STUDIUM PEDAGOGICZNE 
 

Psychologia III i IV etapu edukacyjnego, 15 godz. w semestrze zimowym/ 2 ECTS 

Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego, 15 godz. w semestrze letnim/2 ECTS 

Dydaktyka instrumentu głównego, 30 godz. w semestrze zimowym/2 ECTS 


