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Nazwa modułu:
Zagadnienia wykonawstwa muzyki kościelnej
Nazwa jednostki prowadzącej moduł:
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Forma studiów:
Profil kształcenia:
stacjonarne pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
muzyka kościelna
Język modułu:
Forma zajęć:
polski (angielski, niemiecki)
wykład
Koordynator modułu
Prowadzący zajęcia
Cele modułu
Wymagania wstępne
Kod
efektu

W011
W02
W03
W04
W05

U01
U02
U03

K01
K02
K03
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Kod modułu:
Rok akademicki:
2013/2014
Status modułu:
obowiązkowy
Rok / semestr:
II/III, IV
Wymiar zajęć:
30

Kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej
ad. dr Karolina Mika
Merytoryczne przygotowanie do pracy muzyka kościelnego (organisty, kantora,
chórmistrza): zapoznanie z praktyką wykonawczą muzyki liturgicznej po Vaticanum II, jak
i muzyki liturgii odprawianej wg rytu trydenckiego; znajomość dokumentów dotyczących
wykonawstwa muzyki kościelnej Kościoła Rzymskokatolickiego; umiejętność właściwego
doboru repertuaru muzyki liturgicznej oraz stosownych praktyk wykonawczych.
Brak
MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

w zakresie WIEDZY (W)
Znajomość repertuaru muzyki kościelnej (śpiew gregoriański w liturgii, pieśni kościelne, repertuar
wokalny, wokalno-instrumentalny, organowy) oraz możliwości jej zastosowania w liturgii kościoła
rzymskokatolickiego
Znajomość praktyk wykonawczych odnoszących się do muzyki kościelnej zarówno wieków
minionych, jak i wykonywanej współcześnie
Znajomość kryteriów doboru muzyki kościelnej do wymogów liturgii kościoła katolickiego
Szczegółowa znajomość funkcji wszystkich odpowiedzialnych za muzykę uczestników liturgii
Orientacja w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych z wykonawstwem muzyki kościelnej
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI (U)
Umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru muzyki liturgicznej kościoła
rzymskokatolickiego w zgodzie z przepisami liturgicznymi, jak i wymogami stylistycznymi muzyki
sakralnej
Umiejętność doboru repertuaru muzyki kościelnej pod względem szczegółowych wymagań liturgii
Umiejętność poprowadzenia pracy wszystkich osób zaangażowanych w wykonawstwo muzyki
podczas różnych form celebracji liturgii kościoła rzymskokatolickiego
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (K)
Świadomość konieczności stałego rozwoju wiedzy oraz doskonalenia własnych umiejętności
w dziedzinie wykonawstwa muzyki kościelnej
Zdolność efektywnego wykorzystania swej wiedzy, wyobraźni, duchowości, twórczej postawy i
samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów wykonawczych podczas wypełniania
obowiązków muzycznych w służbie kościoła
Zdolność do refleksji dotyczącej duchowości muzyki kościelnej, jako podstawowego kryterium
oceny każdego wykonania muzycznego w służbie kościoła

Odniesienie do efektów
specjalnościowych
(kierunkowych)
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Efekty kształcenia – definiowane w oparciu o kierunkowe (specjalnościowe) efekty kształcenia
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TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU
Semestr I
1. Przegląd dokumentów Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczących wykonawstwa muzyki kościelnej
2. Funkcje odpowiedzialnych za muzykę uczestników liturgii
3. Omówienie śpiewów Mszy świętej: podział wg formy i funkcji; zagadnienia doboru repertuaru; praktyka
wykonawcza
4. Omówienie śpiewów wykonywanych podczas innych obrzędów liturgii kościoła rzymskokatolickiego:
dobór repertuaru; praktyka wykonawcza
5. Oprawa muzyczna Liturgii Godzin – zagadnienia wykonawcze
6. Msza w obrządku trydenckim – podstawowe zagadnienia wykonawcze, omówienie źródeł repertuaru
Semestr II
7. Repertuar muzyki kościelnej w roku liturgicznym: omówienie kryterium dobru repertuaru śpiewów
chorałowych, pieśni kościelnych, jak i literatury chóralnej i organowej, przeznaczonego dla kolejnych
okresów roku liturgicznego: Triduum Paschalne, Okres Wielkanocny, Okres Wielkiego Postu, Okres
Narodzenia Pańskiego, Okres Adwentu, Okres Zwykły – Święta Pańskie w Okresie Zwykłym)
Treści programowe wzajemnie się przenikają, a większość z nich jest obecna podczas całego procesu
kształcenia.

Liczba godzin

1
1
6
2
2
3
Liczba godzin

15

Metody kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.

Wykład problemowy,
Wykład konwersatoryjny,
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień,
Praca z tekstem i dyskusja,
Prezentacja nagrań CD i DVD
Weryfikacja efektów kształcenia
Metody weryfikacji

Nr efektu2

1. Realizacja zleconego zadania
2. Kolokwium pisemne

U01, U02, U03, K01, K02, K03
W01 – W05

Korelacja efektów kształcenia z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich weryfikacji 3
Nr efektu kształcenia
W01
W02
W03
W04
W05
U01
U02
U03
K01
K02
K03

Treści kształcenia
3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6
3–7
2
1
1–7
3–7
2
1, 2
1–7
1–7

Metody kształcenia
1 – 3, 5
1–5
1–3,5
4
4
1–5
1 – 3, 5
4
4
1–5
1–5

Metody weryfikacji
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Forma zaliczenia
Po I semestrze: uczestniczenie w wykładach oraz przygotowanie zleconego zadania związanego z zagadnieniami omawianymi
podczas I semestru.
Po II semestrze: uczestniczenie w wykładach, przygotowanie zleconego zadania związanego z zagadnieniami omawianymi
podczas II semestru oraz przestąpienie do kolokwium pisemnego dotyczącego tematów omawianych podczas całego roku
akademickiego
Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym
stopniu – w wysokości >50%)
odnosimy się do uprzednio sformułowanych przez nas efektów kształcenia
należy podać numer efektu kształcenia, numery odpowiednich zakresów treści kształcenia oraz przyporządkować im metody kształcenia i weryfikacji (podać
numery)
2
3

2

Literatura podstawowa
Sobór Watykański II – Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium 1963
Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów Musicam Sacram 1967
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II 1979
Kongregacja Kultu Bożego – Nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2004
Kongregacja Kultu Bożego – Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin, Poznań 1992
Filaber Andrzej (red.), Cantare Missam. Warszawa 1993
Pawlak I., Muzyka Liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001
Pikulik J., Dokumenty Stolicy Apostolskiej o muzyce w XX wieku. W: Aktualna sytuacja muzyki religijnej i liturgicznej w Polsce.
Red. M. Bogusławska, Warszawa 1988
Harper J., Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, Kraków 2002
Literatura uzupełniająca
Jan Paweł II, List do Artystów. W: L’Osservatore Romano. Numer 5/6, 1999
Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia. 17 IV 2003
Liber usualis Missae et Officii. Paris 1960
Graduale triplex, Solesmes 1979
Siedlecki J. Śpiewnik kościelny. Red. K. Mrowiec i in. Lublin 1991
Exultate Deo. Śpiewnik mszalny. Katowice 1998
Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (w godz.)
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Zajęcia dydaktyczne – godziny kontaktowe
Przygotowywanie się do zajęć
Praca z literaturą
Konsultacje
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Rok
Semestr
Punkty ECTS
Ilość godzin w tygodniu
Rodzaj zaliczenia

I
I
–
–
–

II
II
–
–
–

III
1
1
zaliczenie

III
IV
1
1
kolokwium

V
–
–
–

VI
–
–
–

Możliwości kariery zawodowej
Muzyk kościelny: organista, dyrygent chóru, scholi, kantor, osoba odpowiedzialna za dobór oraz wykonanie śpiewów
zgromadzenia wiernych podczas liturgii, psałterzysta.

Ostatnia modyfikacja: 24.10.2013 ad. dr Karolina Mika
Korekta: 24.10.2013 ad. dr hab. Anna Olszewska
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