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SYLABUS PRZEDMIOTU 

PSYCHOLOGIA ROZWOJU MUZYCZNEGO 

 

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: 

Przedmiot "Psychologia rozwoju muzycznego" daje możliwość poznania głównych koncepcji 

rozwojowych zarówno na gruncie psychologii ogólnej, jak tych zaadaptowanych na grunt 

muzyczny. Zajęcia dają też możliwość poznania praktycznych sposobów diagnozy uzdolnienia 

muzycznego dziecka oraz motywowania osób zawodowo zajmujących się karierą muzyczną. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ukończenie kursu z psychologii na studiach licencjackich. 

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

Psychologia muzyki 
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Efekty kształcenia – wiedza: 

 charakteryzuje podstawowe koncepcje rozwojowe człowieka 

 zna periodyzację okresów rozwojowych życia człowieka 

 posiada wiedzę na temat podstawowych koncepcji struktury uzdolnienia muzycznego 

 charakteryzuje rozwój muzyczny człowieka na każdym etapie życia 

 ma wiedzę na temat terminologii psychologii rozwojowej 

 zna psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia muzycznego 

Efekty kształcenia – umiejętności: 

 porównuje koncepcje rozwoju człowieka pod kątem przydatności w przyszłej pracy 

pedagoga 



 potrafi określić poziom zdolności muzycznych dziecka korzystając z narzędzi 

badawczych 

 analizuje rozwój muzyczny dziecka pod kątem poznanych koncepcji struktury 

uzdolnienia muzycznego 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy w szkole 

 potrafi tworzyć procesy stymulujące rozwój muzyczny dziecka 

 umie wykorzystać wiedzę z zakresu motywacji w pracy własnej 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 

 charakteryzuje się krytycznym spojrzeniem na potoczne rozumienie talentu 

muzycznego 

 wykazuje postawę prospołeczną, z szacunkiem dla innych i poczuciem 

odpowiedzialności 

 nawiązuje kontakt z dziećmi - jest świadom ich problemów w zakresie kształcenia 

muzycznego 

 posługuje się prawidłową terminologią psychologiczną 

 w sposób świadomy kontroluje swoje zachowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą 

 rozwija swoje umiejętności interpersonalne, aktywnie współpracując w grupie 

Semestr: I wymiar godzin 15 ilość pkt. ECTS 2 

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.Muzyka a rozwój ogólny człowieka: 
 

 efekty krótkoterminowe 

 efekty długoterminowe 
2. Struktura i rozwój zdolności muzycznych 
3. Koncepcje rozwojowe człowieka 
4. Koncepcje rozwojowe człowieka na gruncie edukacji muzycznej 

 koncepcje neurobiologiczne 

 koncepcje poznawcze 

 koncepcje społeczne 
 
Efekty kształcenia: 

 umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy podczas prowadzenia zajęć 
muzycznych z dziećmi i młodzieżą, 

 wiedza na temat rozwoju, w kontekście rozwoju muzycznego, 

 umiejętność zintegrowania wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka z wiedzą z 
zakresu rozwoju muzycznego 



 
Metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ustne. Pod uwagę brana jest także aktywność 

na zajęciach. 


