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SYLABUS PRZEDMIOTU 

PSYCHOLOGIA MUZYKI 

 

Kierunek (właściwe podkreślić): 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Jazz i muzyka estradowa 

Studia (właściwe podkreślić): 

licencjackie, magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego: Eliza Ludkiewicz 

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

Charakterystyka przedmiotu: 

Przedmiot Psychologia muzyki stanowić ma rozszerzenie i pogłębienie, o aspekty związane z 
muzyką, zagadnień przedstawionych w trakcie kursu Psychologii ogólnej. Poruszone tematy 
dotyczyć będą związków między muzyką a językiem, emocjonalnych aspektów muzyki, jej roli 
w regulacji nastroju, psychoterapii oraz wspieraniu rozwoju a także wykorzystaniu muzyki w 
marketingu i reklamie. Studenci  zapoznają się także z mózgowymi podstawami odbioru 
wrażeń muzycznych oraz ze zmianami neuroanatomicznymi zachodzącymi podczas treningu 
muzycznego. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane ze specyfiką nauczania w 
szkolnictwie muzycznym. 
 
Założenia i cele przedmiotu: 

 zrozumienie mechanizmów percepcji znaczenia i emocji w muzyce, 
 poznanie psychologicznych podstaw preferencji muzycznych, 
 poznanie związków muzyki z językiem, 
 zastosowanie muzyki i edukacji muzycznej w procesach wspierania rozwoju, 
 poznanie wpływu muzyki na człowieka poprzez muzyczne środowisko przestrzeni 

publicznej 
 zrozumienie specyfiki pracy w szkolnictwie muzycznym (m.in. trema, praca z uczniem 

wybitnie zdolnym) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ukończenie kursu z psychologii na studiach licencjackich. 



Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

Psychologia rozwoju muzycznego, Muzykoterapia – podstawy praktyczne, Muzykoterapia – 

podstawy teoretyczne, Psychologia tówrczości 
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Efekty kształcenia – wiedza: 

 student zna sposoby badań mózgowych podstaw produkcji i percepcji muzyki, 

 student wie, w jaki sposób muzyka wpływa na regulację nastroju oraz jakie relacje 
zachodzą pomiędzy muzyką a językiem, 

 student wie jak odnaleźć wartościowe informacje na temat relacji człowiek - muzyka, 

 student wie, w jaki sposób konstruować programy, uwzględniając percepcyjne i 
psychologiczne właściwości człowieka, jako odbiorcy dzieła muzycznego,  

 student wie, czym jest pamięć muzyczna i jak stymulować jej rozwój; wie, jak pracować 
z uczniem doznającym tremy, w sytuacji występu publicznego, 



Efekty kształcenia – umiejętności: 

 student potrafi wyjaśnić rolę muzyki w rozwoju dziecka, 

 student potrafi wypowiedzieć się na temat związków zachodzących pomiędzy muzyką 
a językiem,  

 potrafi wymienić czynniki świadczące o społecznej roli muzyki oraz jej wpływie na 
tożsamość człowieka, 

 student potrafi poradzić sobie z tremą, 

 student umie podjąć czynności zaradcze zmierzające do przeformułowania 
negatywnych myśli pojawiających się podczas występu publicznego. 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 

 student rozumie zmiany zachodzące w relacji człowiek - muzyka, odbywające się na 

przestrzeni całego życia,  

 student zna mechanizmy psychologiczne wpływające na lepsze funkcjonowanie 

pamięci muzycznej i potrafi zastosować je w praktyce, 

 student wykorzystuje mechanizmy psychologiczne podczas pracy z uczniem, jego 

rodzicami oraz w trakcie występów publicznych. 

 

Semestr: II wymiar godzin 15 ilość pkt. ECTS 1 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić): 

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny 

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia: 

Treści programowe: 
1. Psychologia muzyki jako dziedzina nauki. Nurty badań w psychologii muzyki. 

Psychologia muzyki w Polsce. 
2. Muzyka a język. 
3. Neuroanatomiczne podstawy odbioru wrażeń muzycznych. 
4. Czynne uprawianie muzyki a rozwój poznawczy i zmiany mózgowe. 
5. Preferencje muzyczne. 
6. Społeczny aspekt muzyki. Wykorzystanie muzyki w marketingu i reklamie. 
7. Pamięć muzyczna - jej funkcjonowanie i rozwój. 
8. Trema oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji występu publicznego. 
9. Psychologiczne aspekty pedagogiki instrumentalnej. 
10. Kiedy mózg słyszy inaczej – anomalie w funkcjonowaniu mózgu a muzyka. 

Efektem kształcenia będzie poznanie podstawowych zagadnień psychologicznych związanych 
z percepcją muzyki, zdolnościami muzycznymi i ich rozwojem oraz wpływem muzyki na 
człowieka. Ponadto studenci będą mieli możliwość rozwoju kompetencji osobistych, 
niezbędnych w procesie edukacji muzycznej. 



 
 

Metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemne. 


