Studia orkiestrowe
Kod przedmiotu I1-06, 3-letnie studia I st.
Kierunek
Instrumentalistyka
Specjalność
Flet
Typ przedmiotu
Kierunkowy
Wymagania wstępne
Przygotowanie studenta do pracy w orkiestrach kameralnych i symfonicznych, poprzez przygotowanie techniczne i muzyczne gwarantujące
wzorcowe wykonanie partii orkiestrowych w wybranych (najbardziej wymagających) utworach muzyki kameralnej i symfonicznej.
Wymagania końcowe
•
•

Wzorcowe wykonanie partii orkiestrowych w wybranych utworach muzyki kameralnej oraz symfonicznej
Zaznajomienie się z problematyką wybranych utworów pod względem technicznym i muzycznym

Cele kształcenia
•
•
•
•

Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy i umiejętności warsztatowych
oraz artystycznych w wybranych (najbardziej wymagających) utworach kameralnych i symfonicznych
Osiągnięcie przez studenta umiejętności swobodnego i kreatywnego posługiwania się środkami przekazu artystycznego w obrębie
specjalności (flet)
Wspieranie studenta w jego dążeniu do intensywnego rozwoju
Przygotowanie studenta do podjęcia studiów II stopnia w obrębie specjalizacji

Treści programowe nauczania
•
•
•

Student , obok znajomości stylów i form muzycznych powinien poznać wszystkie ważniejsze partie swego instrumentu z twórczości
kameralnej i symfonicznej
Opanowanie przerobionego materiału z przedmiotu „Studia orkiestrowe” powinno skutkować precyzyjnym wykonaniem solowych partii
orkiestrowych, gwarantujących bezproblemowe realizowanie wszelkich zamierzeń artystycznych
Umiejętności te sprawdzane są na egzaminach semestralnych III roku I stopnia
Zamierzone efekty kształcenia (uczenia się)
Po ukończeniu I cyklu studiów studenci specjalności flet powinni:
W zakresie wiedzy:

•

•

dysponować wiedzą dotyczącą repertuaru symfonicznego i kameralnego związanego z własną specjalnością (K_W02)
świadomie wykorzystywać wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz mieć zdolność do
integrowania nabytej wiedzy na scenie (K_W07)
W zakresie umiejętności:

•
•
•

opanować warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej (K_U10)
we właściwy sposób przygotować partie orkiestrowe, biorąc pod uwagę zależności dynamiczne, agogiczne i rytmiczne między
instrumentami danego utworu (K_U13)
wypowiadać się ustnie i pisemnie na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko
pojmowanych tematów w tej dziedzinie (K_U15)
W zakresie kompetencji społecznych:

•
•

w sposób świadomy korzystać - poprzez umiejętność samooceny - ze swej emocjonalności, wyobraźni i intuicji. Dotyczy to również
umiejętności konstruktywnej oceny wykonań innych muzyków (K_K12)
posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)

Metody nauczania
Wykłady, zajęcia indywidualne

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się
I

Rok
Semestr

1

II
2

3

III
4

5

6

Punkty ECTS

4

4

Ilość godzin w tygodniu

1

1

ekm

ekm

Rodzaj zaliczenia
Legenda

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

Kryteria oceny:
•
•
•
•
•

warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne
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
Wydawnictwa pod nazwą „Studia orkiestrowe” oraz materiał nutowy wybranych kompozycji
Język wykładowy
polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach: angielski
Imię i nazwisko wykładowcy

wykł. Jan Krzeszowiec

