Sylabus – karta przedmiotu
Studia orkiestrowe - skrzypce
Kod przedmiotu: I1-06, studia I stopnia stacjonarne
Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalność: studia orkiestrowe
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
1. Biegła znajomość nut.
2. Czytanie a'vista w stopniu podstawowym.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
Wymagania końcowe
1. Wysoka elastyczność i umiejętność w zespole artystycznym.
2. Złożenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną z oceną pozytywną.
Cele kształcenia w obrębie specjalność studia orkiestrowe
1. Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy i umiejętności warsztatowych w zakresie
literatury orkiestrowej.
2. Osiągnięcie przez studenta umiejętności poprawnego i kreatywnego posługiwania się
środkami przekazu artystycznego w obrębie specjalności, umiejętność dostosowania się do
koncepcji artystycznych kompozycji.
3. Wspieranie studenta w dążeniu do intensywnego rozwoju w specjalności orkiestrowej.
4. Przygotowanie studenta do podjęcia studiów II stopnia.
Treści programowe nauczania w obrębie specjalności studia orkiestrowe 3 rok studia
licencjackie
Aby zapoznać się z elementarnym repertuarem orkiestrowym związanym z kierunkiem studiów,
studenci zobowiązani są przerobić następujące pozycje repertuarowe:

Symfonie klasyczne, w tym szczególnie symfonia 1 J. Haydna, W.A. Mozarta (np. g-moll
KV 550, czy C-dur Jowiszowa) oraz wyszczególnione symfonie L. van Beethovena (III
Eroica Es-dur, czy VII A-dur).

Utwory reprezentujące stylistykę baroku niemieckiego. Są to Koncerty Brandenburskie J.S.
Bacha, w szczególności koncert III.

Symfonie i dzieła orkiestrowe będące podstawą repertuarową orkiestr symfonicznych, jak
również orkiestr kameralnych. Są to dla przykładu F. Mendelsohn – Symfonia Włoska, R.
Strauss – poemat „Dyl Sowisdrzał”, czy A. Dwořak – Serenada na Smyczki E-dur op.22.
Umiejętności warsztatowe i zespołowe są sprawdzane na specjalnym kolokwium w trakcie
każdego semestru zimowego. Dopuszcza się możliwość pewnej elastyczności realizowanego
programu, jednakże wymagania egzaminacyjne dotyczące semestru narzucają dyscyplinę
programową.
Zamierzone efekty kształcenia
Po ukończeniu III roku studiów II st. w przedmiocie studia orkiestrowe studenci powinni:

Dysponować wiedzą dotyczącą repertuaru związanego ze specjalnością i specyfiką zespołu





orkiestrowego (K_W02).
Umieć docierać do niezbędnych informacji (w szczególności nagrania, materiały nutowe,
materiały w internecie), potrafić je analizować i wykorzystać do pracy nad dziełem
orkiestrowym. (K_W04)
Świadomie wykorzystywać wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi
elementami studiów (K_W07).

W zakresie umiejętności:








Opanować warsztat muzyczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej (K_U10).
Czytać teksty nutowe bez przygotowania na poziomie umożliwiającym ich szybkie
opanowanie (K_U09).
Ćwiczyć we właściwy sposób unikając zagrożeń wynikających często z codziennego
kilkugodzinnego przebywania z instrumentem (K_U11).
Poprzez występy sceniczne w zespołach orkiestrowych, radzić sobie z różnymi sytuacjami
stresowymi wynikającymi z warunków akustycznych sal, w których występują (K_U17,
K_U18).
Wykazywać się dużą elastycznością i umiejętnością współpracy twórczej z innymi
artystami, potrafić reagować i szybko realizować uwagi dyrygenta (K_U07).
Wypowiadać się ustnie i pisemnie na temat specyfiki pracy w orkiestrze, jak również
interpretacji dzieł orkiestrowych przez różne zespoły muzyczne. (K_U15)

W zakresie kompetencji społecznych:


W sposób świadomy korzystać (poprzez umiejętność samooceny) ze swej emocjonalności,
elastyczności i umiejętności pracy w zespole. (K_K04)

Metody nauczania.
Wykład, zajęcia grupowe.
Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się.
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Warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne.
Opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego.
Kształtowanie dźwięku.
Umiejętność wypowiedzi w ramach ściśle określonych przez specyfikę dzieła muzycznego.
Frazowanie.

Skala ocen - według tabeli punktacyjnej na Wydziale Instrumentalnym.
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