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Muzyka koĞcielna
Opis kierunku
Studia muzyki koĞcielnej przygotowują absolwentów do szeroko zakrojonej
aktywnoĞci pedagogicznej i artystycznej jako nauczyciele, dyrygenci chóralni,
kantorzy i organiĞci. Plan studiów zawiera szereg przedmiotów specjalistycznych,
które są niezbĊdne do wykształcenia artysty – muzyka koĞcielnego. Student nie tylko
uczy siĊ gry na organach, ale równieĪ poznaje ducha liturgii, nie jest mu obca
muzyka chóralna i chorał gregoriaĔski.
Profil studenta

PomyĞl o studiowaniu tego kierunku, jeĞli:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

posiadasz umiejĊtnoĞci artystyczne,
lubisz muzykĊ,
masz dobry słuch,
interesujesz siĊ grą na organach,
masz artystyczną duszĊ,
posiadasz ukoĔczoną szkołĊ muzyczną.

PomyĞl o czymĞ innym, jeĞli:
¾
¾
¾
¾

nie masz zdolnoĞci muzycznych,
nie uczĊszczałeĞ do Īadnej szkoły muzycznej,
wytrwałoĞü to Twoja słaba strona,
nie masz słuchu muzycznego.

Program studiów
Studia obejmują takie przedmioty jak:
¾ metodyka gry na organach,
¾ schola contorum,
¾ organy,
¾ harmonia praktyczna,
¾ praktyka chorału gregoriaĔskiego,
¾ akompaniament liturgiczny,
¾ realizacja bosso continou,
¾ organoznawstwo z akustyką muzyczną,
¾ historia muzyki koĞcielnej z literaturą,
¾ biblijne podstawy muzyki koĞcielnej,
¾ improwizacja organowa,
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¾ liturgika,
¾ wprowadzenie do teologii,
¾ Ğpiew liturgiczny,
¾ muzyka przestrzeni koĞcielnej,
¾ historia muzyki,
¾ teoria muzyki,
¾ emisja głosu,
¾ kształcenie słuchu,
¾ muzyczne programy komputerowe.
MoĪliwoĞci zatrudnienia
Absolwent kierunku muzyka koĞcielna moĪe znaleĨü zatrudnienie w :
¾ szkolnictwie muzycznym i ogólnokształcącym jako nauczyciel muzyki (po
przygotowaniu pedagogicznym),
¾ muzycznych oĞrodkach kultury, jako animator Īycia muzycznego,
¾ koĞciołach, jako organista, dyrygent, zespołów wokalnych i wokalno –
instrumentalnych,
¾ oĞrodkach badawczych zajmujących siĊ religijną kulturą muzyczną.
MoĪliwoĞci kształcenia
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