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METODYKA PODSTAWOWE   90 godz.  w sumie 7 pkt. ECTS 

/ zgodna z kierunkiem studiów /   

forma zaliczenia :  
I  semestr 30 godz.    zal  1 ECTS 
II  semester 30 godz.    kolokwium 3 ECTS 
III  semester 30 godz.    egzamin 3 ECTS 

 

1. Metodyka nauczania kształcenia słuchu 

2. Metodyka nauczania harmonii  

3. Metodyka nauczania historii muzyki  

4. Metodyka prowadzenia orkiestry 

5. Metodyka nauczania gry na fortepianie 

6. Metodyka nauczania gry na organach i klawesynie 

7. Metodyka nauczania gry na instrumentach dętych drewnianych 

8. Metodyka nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych 

9. Metodyka nauczania gry na skrzypcach 

10. Metodyka nauczania gry na altówce 

11. Metodyka nauczania gry na wiolonczeli 

12. Metodyka nauczania gry na kontrabasie 

13. Metodyka nauczania gry na gitarze 

14. Metodyka nauczania gry akordeonie 

15. Metodyka nauczania gry na harfie 

16. Metodyka nauczania gry na perkusji 

17. Metodyka nauczania śpiewu 

 

METODYKA NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU  60 godz. 6 pkt. ECTS 

forma zaliczenia :   I semestr 30 godz.   3 ECTS kolokwium 
              II semestr  30 godz.   3 ECTS egzamin 
 

1. Metodyka nauczania muzyki w szkole ogólnokształcącej 

2. Metodyka nauczania audycji muzycznych 

3. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych  / dla instrumentalistów orkiestrowych / 

4. Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych    / dla instrumentalistów klawiszowych / 

 



W roku akademickim 2018-19 w Studium Pedagogicznym zostają uruchomione przedmioty   

w  ramach modułu przedmiotów rozwoju osobistego nauczyciela.: 

 

 Budowanie marki własnej  w działalności artystycznej – warsztaty 

 Ilość godzin – 60 / 4 godziny tygodniowo / 

 Forma zaliczenia – kolokwium 

 Wartość ECTS – 4 pkt 

 Budowanie odporności scenicznej 

Ilość godzin – 30 / 2 godziny tygodniowo / 

 Forma zaliczenia – kolokwium 

Wartość ECTS – 2 pkt 

 Organizacja życia artystycznego 

Ilość godzin – 30 / 2 godziny tygodniowo / 

 Forma zaliczenia – kolokwium 

Wartość ECTS – 2 pkt 

 

Przedmioty jednosemestralne (grupy w obu semestrach – zapisy przez system USOS) 

 

 

 

 


