Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiów: Wszystkie kierunki

Profil: Praktyczny

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku:

Stopień studiów:
Specjalności: Wszystkie specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Słownictwo muzyczne (poziom B)

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

2

Kod przedmiotu

1

Kategoria przedmiotu

1

Liczba punktów ECTS

1.00

Semestry

12

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

3

1

30

0

0

0

0

0

2

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstami specjalistycznymi w języku polskim.
Cel 2 Przygotowanie studentów do wykorzystania jezyka polskiego jako narzedzia poznania.
Cel 3 Rozwijanie umiejetnosci wypowiadania się, czytania i rozumienia tekstów specjalistycznych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość języka polskiego na poziomie średnim ogólnym.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student wymienia, definiuje i rozumie terminy specjalistyczne oraz podstawowe zagadnienia leksykalne zawarte w treściach programowych i używa ich w różnych kontekstach.
EK2 Umiejętności Student wyraża się w sposób jasny i przekonujący, swobodnie wypowiada się na tematy związane ze swoim kierunkiem studiów.
EK3 Umiejętności Student rozumieć ogólny sens tekstów o różnorodnej formie i długości, wysłuchuje ze zrozumieniem wykładu na tematy związane ze swoja specjalnością.
EK4 Kompetencje społeczne Student nabiera doświadczenia związanego z praca zespołowa, współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role.
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Treści programowe

Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Podstawowe definicje i pojecia zwiazane z muzyka.

4

2

Historia muzyki - charakterystyka epokowa.

14

3

Wielcy kompozytorzy polscy i zagraniczni.

14

4

Gatunki muzyczne.

6

5

Instrumenty muzyczne, orkiestra.

2

6

Historia opery.

2

7

Polska Szkoła Kompozytorska.

4

8

Muzyka filmowa.

2

9

Recenzja muzyczna.

4

10

Polskie tance narodowe.

2

11

Polskie prawo autorskie.

2

12

Polskie uczelnie muzyczne.

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
N4 Praca w grupach/parach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
F2 Odpowiedź ustna
F3 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Pozytywne oceny z testów, projektów, zadań domwych.
W2 Obecność na zajęciach.

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student w stopniu ograniczonym wymienia, definiuje i rozumie terminy
specjalistyczne oraz podstawowe zagadnienia leksykalne zawarte w treściach
programowych i sporadycznie posługuje się nimi w różnych kontekstach.

Na ocenę 4.0

Student dobrze zna większość terminów specjalistycznych i zagadnień
leksykalnych zawartych w treściach programowych i na ogół poprawnie posługuje
się nimi w różnych kontekstach.

Na ocenę 5.0

Student w stopniu bardzo dobrym wymienia, definiuje i rozumie terminy
specjalistyczne oraz podstawowe zagadnienia leksykalne zawarte w treściach
programowych i z łatwością posługuje się nimi w różnych kontekstach.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student w stopniu ograniczonym prowadzi rozmowę na tematy specjalistyczne
z rodzimymi użytkownikami języka, nie unikając przy tym błędów. Bardzo ogólnie
i nieprecyzyjnie wypowiada się na tematy związane ze słownictwem muzycznym.

Na ocenę 4.0

Student w stopniu dobrym prowadzi rozmowę na tematy specjalistyczne
z rodzimymi użytkownikami języka oraz wypowiada się na tematy związane ze
słownictwem muzycznym.

Na ocenę 5.0

Student swobodnie prowadzi rozmowę na tematy specjalistyczne z rodzimymi
użytkownikami języka. W płynny, uporządkowany sposób wypowiada się na
tematy związane ze słownictwem muzycznym.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student w stopniu ograniczonym rozumie ogólny sens tekstów o różnorodnej
formie i długości. W bardzo małym stopniu rozumie wykład na tematy związane
ze swoja specjalnością.

Na ocenę 4.0

Student w stopniu dobrym rozumie ogólny sens tekstów o różnorodnej formie
i długości oraz wykład na tematy związane ze swoja specjalnością.

Na ocenę 5.0

Student w stopniu bardzo dobrym rozumie ogólny sens tekstów o różnorodnej
formie i długości oraz z łatwością wysłuchuje wykładu na tematy związane ze
swoja specjalnością.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student w stopniu ograniczonym nabiera doświadczenia związanego z praca
zespołowa, współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role.

Na ocenę 4.0

Student w stopniu dobrym nabiera doświadczenia związanego z praca zespołowa,
współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role.

Na ocenę 5.0

Student w stopniu bardzo dobrym nabiera doświadczenia związanego z praca
zespołowa, współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

A

Cel 1 Cel 2
Cel 3

123456789
10 11 12

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3 P1 P2

EK2

A

Cel 1 Cel 2
Cel 3

123456789
10 11 12

N2 N3 N4

F1 F2 F3 P1 P2

EK3

A

Cel 1 Cel 2
Cel 3

123456789
10 11 12

N1 N2 N4

F1 F2 F3 P1 P2

EK4

A

Cel 2

123456789
10 11 12

N2 N3 N4

F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Gwizdalska Danuta — Historia muzyki, Kraków, 2005, PWN

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Kinga Górecka-Rokita (kontakt: gorecka_k@op.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr Kinga Górecka-Rokita (kontakt: kgorecka-rokita@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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