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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Uchwała nr 163/2018

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku 
muzykologia od roku akademickiego 2018/2019.
STUDIA LICENCJACKIE:

- Kompleksowy objazd muzykologiczny (ćwiczenia terenowe) - zmiana zapisu z: „Objazd 3- 
dniowy, 12 godz. zajęć realizowane w Instytucie Muzykologii, 18 godz. realizowane w terenie" 
na: „Objazd 3-dniowy, realizowany w postaci ćwiczeń terenowych." Wnioskowana zmiana 
umożliwi realizację szerszej palety zajęć tematycznych w terenie, obejmujących możliwie 
najwięcej obszarów badawczych w muzykologii.
- ze względów formalnych zmiana nazwy z: „Zajęcia terenowe: źródłoznawstwo (katalogowanie 
muzykaliów)" na: „Ćwiczenia terenowe: źródłoznawstwo"; ze względów organizacyjnych zmiana 
zapisu: „Wyjazd 4-dniowy realizowany w drugiej połowie września sem. 2, przedmiot zaliczany 
w sem. 3." na zapis: „Realizacja 30 godz. ćwiczeń terenowych we Wrocławiu lub/i podczas 
wyjazdu". Powyższa zmiana umożliwi rozszerzenie ćwiczeń terenowych o praktykę w zakresie 
archiwistyki i instrumentologii, ponadto ułatwi organizację zajęć, a w przypadku ich prowadzenia 
we Wrocławiu obniży koszty kursu.
- umieszczenie zajęć: „Wychowanie fizyczne" (30 godz., bez ECTS) na 4. i 5. semestrze oraz 
usunięcie dotychczasowego 1 pkt ECTS za przedmiot: „Wychowanie fizyczne" (semestr 4), 
zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 98/2017 z dnia 15 września 2017 roku. Dodatkowo zmiana 
zapisu dotyczącego realizacji przedmiotu z: „Zaliczenie z Wychowania fizycznego należy uzyskać 
od 3. do 5. semestru studiów licencjackich" na: „Przedmiot realizowany w trakcie dwóch 
semestrów w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, realizowany nie później niż do końca 5. 
semestru". Umieszczenie 60 godzin dydaktycznych Wychowania fizycznego skutkuje 
zwiększeniem liczby godzin z 285 do 315 w semestrze 4., z 330 do 360 w semestrze 5., 
zmniejszeniem liczby godzin z 255 do 225 w semestrze 6. Łączna liczba godzin studiów wzrośnie 
z 1980 do 2010 godzin.
- przesunięcie przedmiotu: „Praktyki zawodowe" (1 ECTS) z 6. semestru i 5. semestru. Zmiana 
ta umożliwi rozliczenie przedmiotu i terminowe ukończenie studiów.
- zmniejszenie punktacji przedmiotu: „Seminarium licencjackie" na 5. semestrze z 7 ECTS do 6 
ECTS
- zwiększenie punktacji przedmiotu: „Seminarium licencjackie" na 6. semestrze z 12 ECTS do 13 
ECTS
- zmiana nazwy przedmiotu: „Wykład fakultatywny" (sem. 3, 2 ECTS) na: „Wykład 
monograficzny" (przedmiot obowiązkowy, 2 ECTS). Powyższa zmiana jest podyktowana brakiem 
możliwości jednoczesnego uruchomienia dwóch wykładów przy zbyt małej liczebności grupy, co 
spowoduje w konsekwencji oszczędności.

STUDIA MAGISTERSKIE

Konwersatorium specjalizacyjne (sem. 2) - usunięcie zapisu „Minimalizm i postminimalizm w 
muzyce XX i XXI wieku", zapis w przypisie: temat konwersatorium będzie ogłaszany na początku 
roku akademickiego.



- usunięcie z programu przedmiotu „Wychowanie fizyczne", zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 
98/2017 z dnia 15 września 2017 roku. Skutkuje to zmniejszeniem liczby godzin na semestrze 4. 
z 180 do 150 oraz zmniejszeniem całkowitej liczby godzin studiów z 840 do 810.
- zmiana punktacji ECTS przedmiotu „Seminarium magisterskie" (sem. 4.) z 16 ECTS na 17 ECTS.
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