
 

 

OPIS PRZEDMIOTU 
  

Nazwa przedmiotu PROPEDEUTYKA DYRYGOWANIA 

Kod przedmiotu  

 

Wydział INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Instytut/Katedra INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Specjalność/specjalizacja 
Edukacja muzyczna, animacja kultury 

Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil:  praktyczny  

Forma studiów stacjonarne 

Rok/semestr  I 1 

  

Tytuł i/lub stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy, imię i 

nazwisko koordynatora 

przedmiotu 

dr hab. Bernard Mendlik prof. nadzw. UKW 

  

Liczba godzin 

dydaktycznych i formy 

zajęć 

30 godzin, w tym: 15 wykładów, 15 ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 

2 pkt., w tym wyznaczona odrębnie dla wykładu – 1pkt  i dla zajęć o 

charakterze praktycznym – 1pkt 

 

Rygory zaliczenie z oceną po semestrze I. dla w. i ćw. 

Typ przedmiotu przedmiot z zakresu nauk podstawowych,  

Język wykładowy polski 

  

Przedmioty 

wprowadzające i 

wymagania wstępne 

Taniec i interpretacja ruchowa, chór, emisja zbiorowa, dyrygowanie z 

czytaniem partytur. 

Efekty kształcenia 

 

WIEDZA: 

1. (K1_W16) Zna podstawy zasad muzyki, harmonii, budowy 

formalnej i analizy dzieła muzycznego 

UMIEJĘTNOŚCI: 

2. (K1_U06) Potrafi zaplanować i zrealizować program koncertowy 

z zespołem 

3. (K1_U20) Realizuje prawidłowo obowiązki dyrygenta i lidera 

zespołu na estradzie 

4. (K1_U21) Stosuje właściwe nawyki dotyczące techniki i postawy 

dyrygenckiej, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z 

punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny 

INNE KOMPETENCJE 

5. (K1_K01) Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób 

interpretować potrzebne informacje 



6. (K1-K19) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności 

oraz potrzeby ich doskonalenia 
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Tab. Opis sposobu sprawdzania efektów kształcenia dla przedmiotu z odniesieniem do form 

zajęć i sprawdzianów 

Efekty kształcenia a forma zajęć Ocenianie efektów kształcenia 

    Efekty kształcenia dla ** 
Forma zajęć 

Sposoby  
 oceniania*** 

Efekty 
kształcenia dla 

przedmiotu kierunku przedmiotu 

K1_W16, A1_W02  W,    prace domowe A1_W02, A1_K01 

K1_U06 
A1_U07, 
A1_U04, 

           A1-U13 
W,Ć kolokwium 

A1_U13, A1_U06, 
A1_K02 

K1_U20 
A1_U04 
A1_U11 

Ć koncert 
A1_U07, A1_U04, 
A1_U11, A1_K03, 
A1_K04 

K1_U21 A1_U06 Ć 

K1_K01 

A1_K01  
A1_K02  
N_I,1,4  

N_I, 2, 3a  

W, Ć 

K1_K19 

A1_K03,  
A1_K04  

N_I, 2, 3a  

Ć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


