Kod przedmiotu/modułu

I2-01, 2-letnie studia II stopnia / stacjonarne
profil orkiestrowo-kameralny

Nazwa przedmiotu/modułu

Instrument główny (Perkusja)

Kierunek

Instrumentalistyka

Specjalność

Perkusja

Wymagania wstępne

patrz: Informator dla kandydatów na 2-letnie studia II stopnia –
egzamin wstępny z przedmiotu głównego Perkusja

Wymagania końcowe



publiczne wykonanie 2 recitali dyplomowych



napisanie pracy dyplomowej i jej obrona



przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w zawodzie artysty
muzyka (w zespołach kameralnych i orkiestrowych)



pogłębienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych studenta związanych z prezentowaną specjalnością



wykształcenie warsztatu
najwyższym poziomie



przygotowanie studenta do podjęcia studiów III stopnia

Cele przedmiotu/modułu

instrumentalnego

studenta

na

jak

Wymagania programowe 2-letnich uzupełniających studiów II st.
powinny przez swoją elastyczność umożliwiać studentowi gruntowne
pogłębianie umiejętności w reprezentowanej przez niego specjalności i
profilu kształcenia. Nadzór pedagoga powinien głównie dotyczyć
indywidualnego ukierunkowywania postępów studenta w obszarze jego
specjalności i preferencji. Przerabiany program w aspekcie muzyki
Treści kształcenia

kameralnej powinien być zgodny ze specjalizacją studenta (np.: teatr
instrumentalny, marching percussion, itp.), a w aspekcie muzyki
orkiestrowej powinien koncentrować się na sztandarowych pozycjach
literatury symfoniczneji operowej z eksponowaną partią instrumentów
perkusyjnych. Z drugiej strony dwuletni repertuar powinien być
skonstruowany tak, by był
on dostosowany do wymagań programowych dwóch recitali

1

dyplomowych.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci powinni posiadać
ugruntowane umiejętności zdobyte na studiach licencjackich, a także:
w zakresie wiedzy:


posiada ogólną znajomość literatury muzycznej (K_W01)



posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z
własną specjalnością (K_W02)



posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców
budowy formalnej utworów (K_W03)



umiejętnie docierać do niezbędnych informacji (materiały nutowe,
wydawnictwa książkowe, nagrania audio i wideo, Internet)
(K_W04)



posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi
tradycji wykonawczych (K_W08)

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego
zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod
tym kątem wykonywanego repertuaru (K_W13)
w zakresie umiejętności:
Zamierzone



dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i
realizowania własnych koncepcji artystycznych (K_U01)



jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji,
emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej
(K_U02)



posiada
znajomość
i
umiejętność
wykonywania
reprezentatywnego repertuaru związanego z głównym
kierunkiem studiów (K_U04)



posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej
podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych
utworów (K_U05)



posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI
wieku (K_U06)



posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego,
biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego,
zawartych w utworze idei i jego formy (K_U09)



opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej
prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów
specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja
itp.) (K_U10)

efekty kształcenia
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przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy,
umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu
widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny
(K_U11)



poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia
wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu
technicznego (K_U12)



posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur
rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących
frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych
utworów (K_U13)



posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego
rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i
operowania nim (K_U14)



posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej
wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i
odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych
(K_U15)



dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność
radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich
wynikającymi (K_U17)
w zakresie kompetencji społecznych:



umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób
interpretować potrzebne informacje (K_K01)



realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na
zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania
wyobraźni, ekspresji i intuicji (K_K02)



posiada umiejętność organizacji pracy własnej w ramach
realizacji wspólnych zadań i projektów (K_K03)



posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań
muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko
pojmowanej kultury (K_K04)



jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na
tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je
umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K05)



umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i
społeczności (K_K06)



w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować
własną działalność artystyczną (K_K09)

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny
muzyki (K_K10)
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Formy kształcenia



wykład



zajęcia indywidualne

Rok

Punkty ECTS (nakład
pracy studenta niezbędny
do osiągnięcia
zamierzonych efektów
kształcenia)

I

II

Semestr

I

II

III

IV

Punkty ECTS

4

4

10

10

Ilość godzin w
tygodniu

1

1

2

2

ekm

ekm

zal

zal

Rodzaj zaliczenia

Legenda

Kryteria oceny

Literatura


zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem;
egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny



zasób środków wykonawczych i umiejętności technicznych



opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego



frazowanie



kształtowanie dźwięku i dbałość o jego jakość



umiejętność wypowiedzi w różnych stylach, gatunkach i
formach muzycznych



dobór właściwych narzędzi (pałek) i akcesoriów



logistyka estradowa

Werbel:
Adam Polachowski – Etiudy batalistyczne na werbel i wielki bęben
/ wydawnictwo: PWM



Włodzimierz Skowera – 70 ćwiczeń na mały bęben
/ wydawnictwo: PWM



Jan Zegalski – 40 ćwiczeń na mały bęben
/ wydawnictwo: PWM



Ryszard Kosmala – Nowa metoda gry na małym bębnie
/ wydawnictwo: PWM



Jacques Delecluse – Douze Etudes pour Caisse-Claire
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc



Jacques Delecluse – Methode de Caisse Claire
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc

4



Jacques Delecluse – Keskleriana 1
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc



Jacques Delecluse – Keskleriana 2
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc



Jacques Delecluse – Initium vol. 1-4
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc



George Lawrence Stone – Stick Controle
/ wydawnictwo: Stone Percussion Books



George Lawrence Stone – Accents and Rebounds
/ wydawnictwo: Stone Percussion Books



Emile Sholle – The Roll
/ wydawnictwo: Brook Publishing Co.



John Beck – Flams, Ruffs & Rolls
/ wydawnictwo: Meredith Music



John S. Pratt – 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
/ wydawnictwo: Alfred Music



John S. Pratt – New Pratt Book / wydawnictwo: Alfred Music



James Campbell – Rudiments in Rhythm
/ wydawnictwo: Meredith Music



Jeff Queen – The Next Level
/ wydawnictwo: Hudson music



Edward Freytag – The Rudimental Cookbook
/ wydawnictwo: Row-Loff Production



Kotły:
Jan Zegalski – 30 etiud na kotły
/ wydawnictwo: PWM



Włodzimierz Skowera – Ćwiczenia na kotły
/ wydawnictwo: PWM



Vic Firth – The Solo Timpanist
/ wydawnictwo: Carl Fischer



Richard Hochrainer – Etuden for Timpani vol. 1 -3
/ wydawnictwo: Doblinger-Elkin Music



Jacques Delecluse – Vingt Etudes pour Timbales
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc



Jacques Delecluse – Trente Etudes pour Timbales vol. 1-3
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc
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Marimba:
Leigh Howard Stevens – Method for Movements for Marimba
/ wydawnictwo: Honey Rock



Kevin Bobo – Permutation for the Advanced Marimbist
/ wydawnictwo: Keyboard Percussion Publications



Gordon Sout – Ideo-Kineticks
/ wydawnictwo: Keyboard Percussion Publications



Wolfgang Pachla – 12 Etuden fur Marimba
/ wydawnictwo: Zimmermann-Frankfurt



Wolfgang Pachla – Drei Etuden fur Vibraphon oder Marimba
/ wydawnictwo: Zimmermann-Frankfurt



Wibrafon:
Stefan Heller/opr. Józef Zegalski – 12 Etiud na Wibrafon
/ wydawnictwo: PWM



Bernard Maseli – Going Home: Dziesięć Etiud na Wibrafon + CD
/ wydawnictwo: Absonic



Gary Burton – Introduction to Jazz Vibes
/ wydawnictwo: Creative Music



David Friedman – Vibraphone Technique: Dampening and
Pedaling / wydawnictwo: Berklee Press Publications



Jacques Delecluse – Methode Complete de Vibraphone
/ wydawnictwo: Alphonse Leduc



David Kovins – Advanced Progressive Etudes
/ wydawnictwo: Hal Leonard Publications

Język wykładowy

polski, możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

Prowadzący

Prof. Jacek Wota
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