
 

 

 

 

 

PODYPLOMOWE STUDIA TEORII MUZYKI 

(X 2016–I 2018) 

 

Organizator:  Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki 

Charakterystyka:  Podyplomowe Studia Teorii Muzyki skierowane są do absolwentów muzycznych 

studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu teorii muzyki. 

Studia są płatne, trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych 

potwierdzonych świadectwem. 

Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych w 

szkolnictwie muzycznym I i II stopnia. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz ze 

świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do podjęcia pracy 

pedagogicznej w charakterze nauczyciela w zakresie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, zasad 

muzyki, harmonii i ćwiczeń harmonicznych, form muzycznych, historii muzyki i literatury muzycznej. 

 

Warunki przyjęcia: rozmowa kwalifikacyjna na temat dwóch wybranych lektur z podanej listy.  

Zasady przyjęć:  zgłoszenia przyjmowane są do 19.09.2016 r. 

 

Wymagane dokumenty: 

 podanie o przyjęcie 

 odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich w akademiach muzycznych 

lub z zakresu edukacji muzycznej w innych uczelniach 

 dowód opłaty za studia (po zakwalifikowaniu) 

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24.09.2016 r.  

 

Informacji udziela: Dziekanat Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, tel. 58 300 92 33, 

p.sadlo@amuz.gda.pl 

mailto:p.sadlo@amuz.gda.pl


 

 

 

 

 

Plan studiów: studia trwają trzy semestry, kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, 

potwierdzonych świadectwem. 

 

Program kształcenia:  

Kształcenia słuchu z metodyką              45 godz.      23 pkt ETCS 

 

Historia muzyki 

i literatura muzyczna z metodyką        30 godz.      15 pkt ETCS 

 

Zasady muzyki  

i audycje muzyczne z metodyką            15 godz.       8 pkt ETCS 

 

Harmonia z metodyką              30 godz.      15 pkt ETCS 

 

Ćwiczenia harmoniczne z metodyką     15 godz.       8 pkt. ETCS 

 

Formy muzyczne z metodyką                  45 godz.     23 pkt ETCS 

 

Rytmika z metodyką                                 15 godz.       8 pkt ETCS 

 

Łącznie:   195 godzin (ok. 9 godz. zajęć co 2 tygodnie)   100 pkt ETCS 

 

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty co dwa tygodnie w godz. 11:00–19:00  

lub w terminach ustalonych z uczestnikami studiów 

 

Efekty kształcenia:  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz ze świadectwem Studium 

Przygotowania Pedagogicznego może uprawniać do podjęcia pracy pedagogicznej w charakterze 

nauczyciela kształcenia słuchu, audycji muzycznych, zasad muzyki, harmonii, ćwiczeń harmonicznych, 

form muzycznych, historii muzyki i literatury muzycznej.  



Lista lektur:  

1. Dahlhaus Carl, Eggebrecht Hans H., Co to jest muzyka?, Warszawa 1992.  

2. Fubini Enrico, Historia estetyki muzycznej, Kraków 2002.  

3. Gołąb Maciej, Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003.  

4. Jabłoński Maciej, Muzyka jako znak. Wokół semiotyki muzyki Eero Tarastiego, Poznań 1999.  

5. Jarzębska Alicja, Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki 

tonalnej i posttonalnej, Kraków 2002.  

6. Kompozytorzy polscy 1918-2000, praca zbiorowa pod red. Marka Podhajskiego, tom 1, Eseje, 

Gdańsk 2005.  

7. Kostka Violetta, Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX 

wieku, Poznań 2011.  

8. Kozłowska-Lewna Alicja, Innowacyjna strategia kształcenia słuchu muzycznego u dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym, Gdańsk 2006.  

9. Meyer Leonard B., Emocja i znaczenie w muzyce, Kraków 1974.  

10. Piotrowska Maria, Neoklasycyzm w muzyce XX wieku, Warszawa 1982.  

11. Podhajski Marek, „Nowy system muzyki” X. Jana Jarmusiewicza w perspektywie polskich prac 

z harmonii XIX wieku, Gdańsk 1992.  

12. Popinigis Danuta, Muzyka Andrzeja Hakenbergera, Gdańsk 1997.  

13. Skowron Zbigniew, Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, 

Warszawa 1989.  

14. Skupin Renata, Poetyka muzyki orkiestrowej Giacinto Scelsiego. Dzieło a duchowość 

kompozytora – między Wschodem a Zachodem, Kraków 2008. 

15. Szlagowska Danuta, Repertuar muzyczny z XVII-wiecznych rękopisów gdańskich, Gdańsk 2005.  

16. Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Kraków 

2000.  

17. Tomaszewski Mieczysław, O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, 

Kraków 2005. 


