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Plan studiów stacjonarnych II stopnia 

Muzykologia 

Rok II 

 

 

 

 
 

Semestr III 

Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin Forma zal. ECTS (30) 

W ĆKL W ĆKL W ĆKL 

Filozofia i estetyka muzyki 30  E  4  

Stylistyka wypowiedzi pisemnej  15  ZO  1 

Polski folklor muzyczny 30  E  3  

Monodia liturgiczna  30  ZO  5 

Śląski kontekst kulturowy  30  ZO  4 

Prawo autorskie a działalność 

twórcza 
 30  ZO  3 

Gra na instrumencie*  15  ZO  3 

Seminarium magisterskie**  30  ZO  2 

Fakultet***  30  ZO  3 

Kurs zmienny 

ogólnouczelniany**** 
   ZO  2 

Razem punktów ECTS w semestrze 30 

 

 
 

ZL – zaliczenie bez oceny;  

ZO – zaliczenie na ocenę;  

E – egzamin.  

 

 * Do wyboru: organy, fortepian (muzyka klasyczna), fortepian (muzyka popularna) 

                 ** Do wyboru: seminarium z budownictwa organowego i organoznawstwa, seminarium religijnej popularnej kultury muzycznej, seminarium muzyk  

                   liturgicznej 

*** Do wyboru: paleografia łacińska, paleografia niemiecka, praktyka wykonawcza muzyki religijnej – teoria i estetyka, opracowanie wydań  
 śpiewnikowych, fakultet liturgiczny 

**** Kurs zmienny ogólnouczelniany– realizacja od II semestru przedmiotu do wyboru  poszerzającego wiedzę studenta o dziedziny nie związane ze 

studiowanym kierunkiem, któremu przypisujemy 2 punkty ECTS. Student w ramach kursów zmiennych zobowiązany jest zrealizować zajęcia 

poszerzające wiedzę społeczną w wymiarze 2 punktów ECTS, w semestrze II - z puli przedmiotów ogólnouczelnianych oferowanych przez jednostki UO 

kształcące w obszarze nauk społecznych, oraz zajęcia w języku nowożytnym z obszaru kształcenia innego niż wiodący dla kierunku studiów, w semestrze 

IV - z puli przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych w języku obcym. 
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Semestr IV 

Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin Forma zal. ECTS (30) 

W ĆKL W ĆKL W ĆKL 

Biblia dzisiaj  15  ZO  1 

Kolekcje muzyczne na Śląsku  30  ZO  4 

Socjologia muzyki 30  E  3  

Seminarium magisterskie*  30  ZO  20 

Kurs zmienny 

ogólnouczelniany** 
   ZO  2 

Razem punktów ECTS w semestrze 30 

Razem punktów ECTS za cały rok 60 
 

 
 

 

ZL – zaliczenie bez oceny;  
ZO – zaliczenie na ocenę;  

E – egzamin.  

  

* Do wyboru: seminarium z budownictwa organowego i organoznawstwa, seminarium religijnej popularnej kultury muzycznej, seminarium muzyk  

liturgicznej 

** Kurs zmienny ogólnouczelniany– realizacja od II semestru przedmiotu do wyboru  poszerzającego wiedzę studenta o dziedziny nie związane ze 

studiowanym kierunkiem, któremu przypisujemy 2 punkty ECTS. Student w ramach kursów zmiennych zobowiązany jest zrealizować zajęcia 

poszerzające wiedzę społeczną w wymiarze 2 punktów ECTS, w semestrze II - z puli przedmiotów ogólnouczelnianych oferowanych przez jednostki UO 

kształcące w obszarze nauk społecznych, oraz zajęcia w języku nowożytnym z obszaru kształcenia innego niż wiodący dla kierunku studiów, w semestrze 

IV - z puli przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych w języku obcym. 

 

 


