Studia orkiestrowe
Kod przedmiotu I2-21, 2-letnie studia II st.
profil orkiestrowo-kameralny
Kierunek
Instrumentalistyka
Specjalność
Fagot
Typ przedmiotu
Kierunkowy
Wymagania wstępne
Przygotowanie techniczne i muzyczne gwarantujące wzorcowe wykonanie
partii orkiestrowych w wybranych utworach muzyki kameralnej i symfonicznej
Wymagania końcowe
•
•

Wzorcowe wykonanie partii orkiestrowych w wybranych utworach muzyki kameralnej oraz symfonicznej
Znajomość problematyki wybranych utworów pod względem technicznym i muzycznym
Cele kształcenia

•

Przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-fagocisty

•

Osiągnięcie przez studenta wysokiego poziomu posługiwania się warsztatem instrumentalnym w obrębie specjalizacji

•

Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych ze ściśle określoną specjalnością
Treści programowe nauczania
Struktura wymagań programowych na 2-letnich uzupełniających studiach II st. powinna być elastyczna i umożliwić specjalizowanie się w
dyscyplinach wymagających dalszych pogłębionych studiów. W zasadzie na tego typu studia powinni być przyjmowani fagociści o
skrystalizowanej już osobowości artystycznej i z doskonale opanowanym warsztatem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na
indywidualnym ukierunkowywaniu postępów studenta z ingerencją w praktyki wykonawcze i sugestie dotyczące różnych interpretacji
zależnych od dyrygentów. Utwory zawarte w programie studiów stanowią minimum programowe.

Zamierzone efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów II st. studenci powinni demonstrować pogłębione umiejętności wyszczególnione w I cyklu studiów:
W zakresie wiedzy:
•
•
•

dysponować wiedzą dotyczącą ogólnego repertuaru i związanych z nim tradycji wykonawczych (K_W01)
wykorzystywać wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz posiadać wiedzę dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa
(K_W02)
swobodnie korzystać z różnorodnych mediów oraz rozwijać umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej swej
specjalności (K_W05)
W zakresie umiejętności:

•
•
•
•
•
•
•

wykazywać się wysoką umiejętnością gry w zespołach kameralnych i symfonicznych (K_U06)
interpretować i wykonywać utwory muzyczne w oparciu o twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu (K_U02)
podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazywać się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów
dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych (K_U03)
wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności – fagotu (K_U04)
wykazywać się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów
(K_U05)
wykazywać się umiejętnością czytania prima vista na wysokim poziomie (K_U09)
w sposób świadomy kontrolować struktury rytmiczne i metrorytmiczne (K_U10)
W zakresie kompetencji społecznych:

•
•
•
•

działać w sposób samodzielny (zarówno w aspekcie artystycznym, jak i marketingowym) (K_K01)
inicjować działania potrzebne do dalszego rozwoju artystycznego (K_K02)
w sposób umiejętny, także krytyczny, oceniać własne działania twórcze i artystyczne oraz poddawać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z
zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej (K_K04)
prezentować skomplikowane i specjalistyczne zadania i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób nie mających
doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi (K_K06)

Metody nauczania
wykłady, zajęcia indywidualne
Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Rok
Semestr
Punkty ECTS
Ilość godzin w tygodniu
Rodzaj zaliczenia
Legenda

I
II
1
2
3
4
4
4
4
4
1
1
1
1
ekm
ekm
ekm
ekm
zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin;
ekm – egzamin komisyjny

Kryteria oceny:
•
•
•
•
•

warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne (fagot)
opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego, logika narracji muzycznej
frazowanie
umiejętność wypowiedzi w różnych stylach i formach muzycznych
kształtowanie dźwięku

Skala ocen: według obowiązującej na Wydziale Instrumentalnym tabeli punktacyjnej
Literatura (piśmiennictwo)
Wydawnictwa pod nazwą „Studia orkiestrowe” oraz materiał nutowy wybranych kompozycji w szerokim zakresie
Język wykładowy
polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach: angielski, niemiecki, rosyjski
Imię i nazwisko wykładowcy
prof. Czesław Klonowski
wykł. Dariusz Bator

