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1. Zdobycie wiedzy z zakresu zbiorowej emisji głosu.
2. Nauka metod rozśpiewania zespołu.
3. Zdobycie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu głosotwó rczego.
4. Poznanie polskich i zagranicznych technik wokalnych w zakresie śpiewu
zespołowego.
1. Posiadanie odpowiednich warunkó w głosowych umożliwiających śpiew w chó rze.
2. Posiadanie dobrego słuchu muzycznego
3. Wcześniejsza praktyka wokalna w zespołach chó ralnych
PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

w zakresie WIEDZY (W)
ma gruntowną znajomość repertuaru muzyki chó ralnej i jego wykonawstwa pod kątem wiedzy z
zakresu zbiorowej emisji głosu
przy wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością stosowania wiedzy
teoretycznej z budowy i funkcjonowania aparatu głosotwó rczego
rozumie relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiowanymi na kierunku oraz
ma zdolność do syntetyzowania i integracji nabytej wiedzy, szczegó lnie pod względem polskich i
zagranicznych technik wokalnych w zakresie śpiewu zespołowego
na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia praktycznego potrafi skonstruować adekwatny do
potrzeb oraz spó jny pod względem formalnym i stylistycznym program muzyki chó ralnej i potrafi
stosować odpowiednie do potrzeb metody zbiorowej misji głosu w pracy nad przygotowaniem tego
repertuaru
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI (U)
doskonali swoje umiejętności odtwó rcze w pracy z zespołem wokalnym w zakresie wybranego stylu,
typu repertuaru bądź twó rczości wybranego kompozytora, ma świadomość pojęcia emisji głosu i
postawy śpiewaczej
jest przygotowany do podjęcia wspó łpracy z zespołami śpiewaczymi w zakresie objętym programem
studió w jako artysta chó ru, profesjonalny korepetytor wokalny oraz instruktor emisji głosu, zna
budowę i działanie narządu głosu oraz aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego i
rezonacyjnego
korzysta ze zdobytych umiejętności warsztatowych w zakresie umożliwiającym mu swobodne
wykonywanie zawodu, utrzymuje sprawność muzyka wokalisty poprzez rozwijanie technik ćwiczenia
niezbędnych do rozwoju repertuarowego, jest przygotowany do rozśpiewania chó ru oraz zbiorowego
szkolenia wokalnego
świadomie kontroluje własne emocje, przeciwdziała lękom i stresom związanym z publicznymi

Przypisanie do efektó w
specjalnościowych
(kierunkowych)
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W5
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U5
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U11

występami, zna psychologię śpiewu zbiorowego, ma predyspozycje i możliwości psychiczne chó rzysty
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (K)
potrafi zainspirować, zaplanować, zorganizować i skoordynować proces uczenia się innych,
9 szczegó lnie w zakresie sposobó w kierowania zespołem i nauczania śpiewu zbiorowego, ma
świadomość roli indywidualnego szkolenia głosu
samodzielnie integruje zdobytą wiedzę, podejmuje decyzje dotyczące rozwiązywania problemó w
10
wokalnych w prowadzonych przez siebie zespołach
rozumie założenia psychologii pracy w zespole chó ralnym i wie, jak zastosować je w praktyce, potrafi
11 przeciwdziałać blokadom psychicznym utrudniającym prawidłowe śpiewanie, potrafi w sposó b
otwarty dzielić się zdobytą wiedzą z innymi
prezentuje wyspecjalizowane zadania artystyczne w logicznej i przemyślanej formie, podparte
12 zdobytym doświadczeniem wokalnym i pedagogicznym w zakresie prowadzenia zbiorowej emisji
głosu

K2
K3
K4
K7

TREŚCI PROGRAMOWE
Semestr I, II
1. Pojęcie emisji głosu i postawy śpiewaczej
2. Budowa i działanie narządu głosu. Układ fonacyjny. Układ oddechowy. Narządy artykulacyjne. Narząd
słuchu
3. Czynność aparatu oddechowego. Appoggio. Funkcja przepony oddechowej (diafragmy). Rodzaje
oddechu. Pulsacja wewnętrzna
4. Czynność aparatu fonacyjnego. Technika otwarcia. Technika wyprowadzenia dźwięku
5. Czynność aparatu rezonacyjnego. Rola przestrzeni rezonacyjnych. Nasada
6. Czynność aparatu artykulacyjnego. Praca języka, warg, policzkó w i żuchwy. Rola spó łgłosek – dykcja.
Błędy artykulacyjne
Semestr III, IV
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Higiena i patologia głosu
Psychologia śpiewu zbiorowego. Predyspozycje i możliwości psychiczne chó rzysty. Usuwanie blokad
w ciele i umyśle
Rozśpiewanie i jego rola, czyli zbiorowe szkolenie wokalne. Dyspozycja śpiewacza. Zdobywanie
umiejętności wokalnych
Style kierowania zespołem. Sposoby nauczania śpiewu. Rola indywidualnego szkolenia głosu.
Brzmienie zespołu. Kształtowanie umiejętności frazowania. Wspó lne poczucie czasu — pulsacja
Ekspresja słowno-muzyczna – elementy interpretacji utworu
Rola słuchu funkcyjnego w pracy z chó rem
Metody kształcenia

1. wykład konwersatoryjny
2. analiza przypadkó w
3. rozwiązywanie zadań artystycznych
4. praca indywidualna
5. praca w grupach
6. prezentacja nagrań CD i DVD
7. wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego przedmiot
Weryfikacja efektów uczenia się
Metody weryfikacji
1. kolokwium ustne
2. przesłuchanie
3. realizacja zleconego zadania
4. wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego przedmiot

1

odnosimy się do uprzednio sformułowanych przez nas efektó w uczenia się

Nr efektu1
1 – 12

Liczba godzin

60

Liczba
godzin

60

Korelacja efektów uczenia się z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich weryfikacji2
Nr efektu uczenia się
1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12

Treści kształcenia
1-13
1-13
9,10

Metody kształcenia
1-7
1,3,7
1-7

Metody weryfikacji
1-4
1-4
3,4

Warunki zaliczenia
1.
2.

Obecność na zajęciach.
Przygotowanie i poprowadzenie rozśpiewania chó ru
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Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się (w godz.)
Zajęcia dydaktyczne – godziny kontaktowe
Przygotowywanie się do zajęć
Praca z literaturą
Konsultacje
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu
2

120
60
20
0
25

należy podać numer efektu uczenia się, numery odpowiednich zakresó w treści kształcenia oraz przyporządkować im metody kształcenia i weryfikacji (podać
numery)

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktó w ECTS
Rok
Semestr
Punkty ECTS
Liczba godzin
Rodzaj zaliczenia

15
0
240 (1 ECTS = 30 godz.)
8 (po 2 punkty / semestr)
I

II

I
2
30
zaliczenie

II
2
30
kolokwium

III

III
IV

2
30
zaliczenie

V

VI

2
30
kolokwium

Możliwości kariery zawodowej



jest przygotowany do prowadzenia zbiorowej emisji głosu w chó rze
jest przygotowany do nauczania przedmiotu emisja głosu / emisja głosu w chó rze
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dr hab. Marcin T. Łukaszewski, prof.
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dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC

09.12.201
9

dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC

30.09.202
0

prof. dr hab. W. Tchó rzewska-Kapała

Czego dotyczy modyfikacja
Sformułowanie sylabusa, zgodnie z KRK
Dostosowanie opisó w efektó w uczenia się do skorygowanych
specjalnościowych efektó w uczenia się, korelacji efektó w uczenia
się z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich
weryfikacji; kalkulacji nakładu pracy studenta.
Zmiana karty przedmiotu (Rozporządzenie MNiSW z dn.
27.09.2018).
Zmiana nazwy Wydziału.
Weryfikacja zgodności karty przedmiotu z katalogiem efektó w
uczenia się i planami studió w.
Aktualizacja karty

SPOSOBY REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZOSTAŁY DOSTOSOWANE DO SYTUACJI
EPIDEMICZNEJ WEWNĘTRZNYMI AKTAMI PRAWNYMI UCZELNI

