Kod przedmiotu/modułu

I2-35

Nazwa przedmiotu/modułu

Praktyki estradowe

Kierunek

Instrumentalistyka

Specjalność

Instrumenty orkiestrowe,
instrumenty dawne

Typ studiów

Stacjonarne studia II stopnia, profil solistyczny

Wymagania wstępne

Zdany egzamin na stacjonarne studia II stopnia na Wydziale
Instrumentalnym, wybranie profilu solistycznego, solistycznokameralnego lub wirtuozowskiego (w zależności od instrumentu)

Wymagania końcowe

Publiczne wykonanie programu zgodnego z treściami
programowymi właściwymi dla danego instrumentu, odmiennego
niż program wykonywany na egzaminie semestralnym z
instrumentu. Przedstawienie przynajmniej jednego plakatu koncertu
wykonywanego poza zajęciami Praktyk estradowych.

Cele przedmiotu/modułu

Treści kształcenia
Zamierzone efekty kształcenia

fortepian,

klawesyn,

gitara,

Przygotowanie studenta do występów estradowych.
Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta w
zakresie zachowań estradowych, scenicznego savoir vivre’u oraz
efektownej prezentacji własnych umiejętności.
Profesjonalne i efektowne prezentowanie swoich umiejętności oraz
rozwiązywanie problemów techniczno-wykonawczych w pracy
muzyka solisty.
Student:
w zakresie wiedzy:
K_W01 posiada gruntowną znajomość
i związanych z nim tradycji wykonawczych

ogólnego

repertuaru

K_W03 posiada szeroką wiedzę dotyczącą kameralnej i orkiestrowej
literatury muzycznej
K_W06 posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu
historycznego muzyki i jej związków z innymi dziedzinami
współczesnego życia
w zakresie umiejętności:
K_U01 posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną
umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych
koncepcji artystycznych
K_U02 samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne
w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim
poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi
K_U07 posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów
artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz
posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli w zespołach różnego
typu
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w zakresie kompetencji społecznych:
K_K01 jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie
specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań
kulturotwórczych
K_K07 świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery
zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności
i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie
ustawicznego samokształcenia
Formy kształcenia
(np. wykład/ćwiczenia/inne)

Praktyczne próby, konsultacje, koncerty zespołowe i indywidualne
Rok

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

I

II

III

IV

Punkty ECTS

1

1

1

1

1

1

1

1

zst

zst

zst

zst

Legenda

Literatura

II

Semestr

Ilość godzin w
tygodniu
Rodzaj
zaliczenia

Kryteria oceny

I

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

- prezentacja sceniczna
- warsztat wykonawczy
- opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego
- frazowanie
- kształtowanie dźwięku
T. Wroński - Zdolni i niezdolni: O grze i antygrze na skrzypcach
D. Kędzior – Technika Alexandra

Język wykładowy

polski, angielski

Prowadzący

dr hab. Andrzej Ładomirski

Uwagi
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