Kod przedmiotu/modułu

I2-17

Nazwa przedmiotu/modułu

Emisja głosu

Kierunek

Instrumentalistyka

Specjalność

Fortepian, korepetycja wokalna

Typ studiów

II stopnia

Wymagania wstępne

Wymagania zostały określone w „Informatorze dla kandydatów na
studia stacjonarne II stopnia”.

Wymagania końcowe

Zaliczenie na stopień-wykonanie wybranego utworu wokalnego

Cele przedmiotu/modułu

1. Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy i umiejętności
warsztatowych oraz artystycznych.
2. Osiągnięcie przez studenta umiejętności swobodnego i
kreatywnego

posługiwania

się

środkami

przekazu

artystycznego.
3. Wspieranie studenta w jego dążeniu do prawidłowego
posługiwania się głosem w działalności artystycznej i przyszłej
pracy zawodowej.

Treści kształcenia

Program nauczania obejmuje:
1.Podstawowe zagadnienia teoretyczne:
- zarys anatomii i fizjologii aparatu głosowego
- choroby narządu głosu
- higiena głosu
- elementy emisji głosu (prawidłowa postawa, oddech, rezonatory,
rejestry, dykcja
i artykulacja, itp.)
2. Wprawki emisyjne mobilizujące aparat mowy:
-trudne zbitki samogłoskowe
-ćwiczenia impostacyjne
2. Repertuar wokalny (do wyboru):
- wokalizy Concone`a i Vaccaia,
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- pieśni i piosenki z repertuaru dla dzieci i młodzieży,
- canzony, arietty i villanelle starowłoskie, berżeretki francuskie,
- łatwiejsze pieśni kompozytorów polskich (np.: Chopin, Moniuszko,
Karłowicz,
Niewiadomski, Noskowski, Gall, Lutosławski),
- łatwiejsze pieśni kompozytorów obcych (np.: Mozart, Schubert,
Schumann, Mendelssohn),

- pieśni ludowe (polskie i inne),

- łatwe duety i tercety,
- utwory z zakresu muzyki kościelnej,
- utwory dowolne (trudniejsze) dla studentów o bogatszym materiale
głosowym.
Podane

pozycje

repertuarowe

stanowią

niezbędne

minimum

programowe dla każdego studenta z uwzględnieniem wybranej przez
niego specjalności.

Zamierzone efekty kształcenia

w zakresie wiedzy:
1. posiada ogólną znajomość literatury muzycznej
(K_W01)
2. posiada znajomość podstawowego repertuaru
związanego z własną specjalnością (K_W02)
3. posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i
wzorców budowy formalnej utworów (K_W03)
4. posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii
rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w
związanej z tymi zagadnieniami literaturze
piśmienniczej (dotyczy to także Internetu i e-learningu)
(K_W06)
5. posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z
nimi tradycji wykonawczych (K_W08)
6. posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej
(K_W09)
7. posiada podstawowe wiadomości w zakresie
praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i
zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego
repertuaru (K_W13)
8. dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin
pokrewnych pozwalającą na realizację zadań
zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
(K_W14)
w zakresie umiejętności:
1. jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji,
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji
artystycznej (K_U02)
wykazuje
zrozumienie
wzajemnych
relacji
zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym
dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego
komunikatem (K_U03)
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
akompaniowania
soliście
(solistom) w różnych formacjach zespołowych (K_U08)
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)
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)
dzięki częstym występom publicznym wykazuje
umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi
sytuacjami z nich wynikającymi (K_U17)
wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych
wymagań publiczności i innych okoliczności
towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na
rozmaite warunki akustyczne sal) (K_U18)

w zakresie kompetencji społecznych:
1. umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób

interpretować potrzebne informacje (K_K01)
2. realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte

na
zróżnicowanej
stylistyce,
wynikającej
z
wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji (K_K02)
3. posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do
budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań
muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko
pojmowanej kultury (K_K04)
4. umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego
środowiska i społeczności (K_K06)
5. posiada umiejętność współpracy i integracji podczas
realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy
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6.
7.
8.

9.

10.

Formy kształcenia
(np. wykład/ćwiczenia/inne)

pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z
różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi (K_K07)
w sposób świadomy i profesjonalny umie
zaprezentować własną działalność artystyczną (K_K09)
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu
dziedziny muzyki (K_K10)
posiada umiejętność adaptowania się do nowych,
zmiennych okoliczności, które mogą występować
podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej
(K_K11)
jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni,
intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w
celu rozwiązywania problemów (K_K12)
w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i
zachowania (K_K13)

ćwiczenia indywidualne
wykład zintegrowany z ćwiczeniami
Rok

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

I

II

1

2

1

1

1

1

zal

zst

3

4

Ilość godzin w
tygodniu
Rodzaj
zaliczenia

Legenda

Kryteria oceny i sposoby
weryfikacji

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

- warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne
- frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
- opanowanie określonego programu wokalnego w semestrze,
- wykonanie wybranych utworów podczas zaliczeń lub na egzaminie
końcowym,
- czynny udział w koncertach (wykonanie utworów wokalnych solo
lub w zespole),
- opanowanie podstawowej wiedzy teoretycznej i znajomość
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literatury przedmiotu.

Literatura

M. M. Banach „Prowadzenie emisji głosu w chórze”
J. D. Bednarek „Ćwiczenia wyrazistości mowy”
J. Gałęska-Tritt „Śpiewam solo i w zespole”
M. Gawrońska ,,Podstawy wymowy i impostacji głosu”
A. Łastik „Poznaj swój głos...”
B. Tarasiewicz „Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki
emisji głosu”
H. Sobierajska „Uczymy się śpiewać”
A. Suchanek „Powszechna emisja głosu jako problem pedagogiczny”
M. Śliwińska-Kowalska (red.) ,,Głos narzędziem pracy. Poradnik dla
nauczycieli”
B. Toczyska „Głośno i wyraźnie...”
M. Walczak-Deleżyńska, J. Deleżyński „Czy dykcja to fikcja”
S. Weller „Oddech, który leczy. 20 sposobów na odetchnięcie od
stresu, napięcia i zmęczenia”
Cz. Wojtyński ,,Emisja głosu”
M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka „Głos i jego
zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu”

Język wykładowy

polski, angielski, włoski, rosyjski

Prowadzący

Zgodnie z przydziałem
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