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Studia licencjacko-magisterskie z Muzyki Kościelnej
Na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Wydział Historia Kościoła, Specjalność Muzyka Kościelna
Sekretariat: 31-123 Kraków, ul. Szujskiego 4, tel. (012) 422-69-57

Cel studiów: kształcenie wykwalifikowanych muzyków kościelnych na
poziomie wyższych studiów akademickich. Studia przygotowują
organistów, dyrygentów chórów, animatorów życia muzycznego w
parafiach i muzycznych placówkach kultury, nauczycieli muzyki a także
pracowników ośrodków badawczych zajmujących się religijną kulturą
muzyczną.
Charakter studiów: studia dzienne, stacjonarne, dwustopniowe;
1) trzyletnie (6 semestrów) studia licencjackie dają podstawę do uzyskania
stopnia licencjatu zawodowego z historii w zakresie muzyki kościelnej,
2)dwuletnie studia magisterskie (4 semestry) zakończone stopniem
naukowym magistra historii w zakresie muzyki kościelnej.
Program studiów: przedmioty teoretyczne i ćwiczenia praktyczne w
zakresie Muzyki Kościelnej w następujących dyscyplinach:
 historia: historia powszechna, historia Kościoła, historia muzyki (od
starożytności do czasów współczesnych), historia organów, historia
muzyki organowej,
 teoria muzyki: harmonia funkcyjna, kontrapukt, formy muzyczne,
style muzyczne, estetyka muzyki, analiza dzieł muzyki religijnej,
teologia muzyki, propedeutyka muzykologii, analiza dzieł muzyki
religijnej, prawodawstwo muzyki liturgicznej,
 chorał gregoriański: historia, teoria, paleografia, semiologia, harmonia
modalna,



praktyka muzyki kościelnej: organy, fortepian, muzyczna praktyka
liturgiczna, improwizacja organowa, emisja głosu, kształcenie słuchu,
dyrygentura chóralna, cheironomia, schola gregoriańska, chór,
muzyczne programy komputerowe.
Wymagane dokumenty:
 wypełniony kwestionariusz zawierający podanie i życiorys (formularz
do pobrania w sekretariacie)
 świadectwo maturalne (oryginał lub kopia)
 opinia duszpasterza
 wypis z dowodu osobistego
 zaświadczenie o stanie zdrowia
 4 fotografie 37 x 52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle)
Dokumenty należy składać w sekretariacie w poniedziałki i czwartki w
godz. 12.00 – 15.00.
Egzamin wstępny: 27 czerwca (czwartek) 2002 r. o godz. 10.00




egzamin z historii powszechnej z zakresu nauczania szkoły średniej,
egzamin z wiedzy religijnej z zakresu nauczania szkoły średniej,
rozmowa kwalifikacyjna obejmująca:
 sprawdzian umiejętności gry na instrumencie (fortepian lub
organy) z zakresu programu szkoły muzycznej II stopnia,
 teoretyczna i praktyczna znajomość harmonii (przy
instrumencie)

Opłata egzaminacyjna wynosi 70.00 zł.
Koszt studiów: w roku akademickim 2002/2003 w okresie od października
do czerwca opłata miesięczna wynosi 130.00 zł. (wpłata w sekretariacie).
Regulamin (V)
Charakter prawny stanowiska organisty (p.18 i 19) c.d.
1. Podstawą zatrudnienia organisty w parafii jest podpisanie z nim umowy
lub porozumienia stron. Nie może być parafii, która tego dokumentu
nie posiada. Tutaj gorąca prośba do księży proboszczów i rektorów
kościołów oraz organistów, aby tę sprawę uregulować lub uzupełnić.
Jest to sprawa obowiązująca w sumie obie strony i wobec Kodeksu

Pracy. Często umowy będą podstawą do uzyskania godziwej emerytury
dla organisty na starsze lata. Nie należy wiec ich lekceważyć.
2. Jeśli parafia wypłaca organiście pensję ( i tylko wtedy) podpisuje się
umowę według wzoru podanego w Regulaminie. Wyjaśnienia wymaga
punkt drugi tzw. „dodatki”. Dodatki to są: organistówka, lub garaż
przekazany do dyspozycji organisty, za odpowiednią należność, którą
odejmuje się od pensji. I wtedy wpisuje się w punkcie drugim jaki jest
to rodzaj dodatków i ile wynosi należność za nie. Tę należność należy
wpisać do umowy, bo ona podlega opodatkowaniu. Natomiast w
punkcie drugim, nie należy wpisywać ofiar z pogrzebów, ślubów,
kolędy czy opłatków, bo z nich organista się sam rozlicza z Urzędem
Skarbowym.
3. Jeśli parafia nie wypłaca pensji organiście. wtedy ks. proboszcz lub
rektor spisuje tzw. porozumienie stron, w którym zaznacza , że „wyraża
zgodę na pobieranie od wiernych ofiar z okazji pogrzebu... i.t.d.”
4. Porozumienie może mieć następujący kształt:
data.....
Porozumienie stron.
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. ....... w ....... reprezentowana przez ks.
proboszcza......., wyraża zgodę na pobieranie przez organistę. p....., zam......, ofiar
od wiernych, z okazji pogrzebu, ślubu, kolędy, opłatków, (niepotrzebne skreślić), z
których organista będzie się samodzielnie rozliczał z Urzędem Skarbowym.
Jednocześnie organista przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść
obowiązującego Regulaminu Organistowskiego Archidiecezji Krakowskiej.
data, podpis organisty

podpis ks. proboszcza
pieczęć parafii

potwierdzenie Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Sakralnej

5. Umowę lub porozumienie należy spisać w Trzech egzemplarzach i
przekazać do potwierdzenia przez Archidiecezjalną Komisję ds.
Muzyki Kościelnej. Ks. Dziekan ma prawo i obowiązek sprawdzenia w
czasie wizytacji dziekańskiej, czy umowa lub porozumienie jest
zawarte , czy treść ich jest prawidłowo ujęta, oraz czy są aktualne
(czasami będzie potrzeba aneksu) Tutaj chodzi nie tylko o sprawy
prawne, ale również o warunki pracy, uposażenie organisty i jego
przyszłość.
Ks. Grzegorz Cekiera

REKOLEKCJE DLA ORGANISTÓW
W tym roku rekolekcje dla organistów będą miały miejsce w dniach
9-11 września 2002 roku w budynku KSD przy ul. Podzamcze 8. Prowadził
będzie ks. mgr lic. Stanisław Mieszczak SCJ, liturgista.
Program przedstawia się następująco:
PONIEDZIAŁEK, 9 września
16. 00 przyjazd, zakwaterowanie
17. 00 ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI - KONFERENCJA
18. 30 kolacja
19. 15 przygotowanie nabożeństwa pokutnego w sali
20. 00 spotkanie dyskusyjne (sprawy ogólne)
WTOREK, 10 września
7. 15 Godzinki o NMP
8. 00 śniadanie
9. 00 NABOŻEŃSTWO POKUTNE w kaplicy
10. 00 SPOWIEDŹ
11. 30 przygotowanie liturgii w kaplicy
12. 00 MSZA ŚW. z homilią
13. 00 obiad
15. 00 KORONKA do Miłosierdzia Bożego w kaplicy
16. 00 KONFERENCJA
17. 30 Próba śpiewu
18. 30 kolacja
19. 30 spotkanie dyskusyjne w sali
ŚRODA, 11 września
7. 15 JUTRZNIA Z KONFERENCJĄ
8. 00 śniadanie
9. 00 przygotowanie liturgii i próba śpiewu
10. 30 KONFERENCJA
12. 00 MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
13. 00 obiad

