A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
1.2 Kar
Római Katolikus Teológia Kar
1.3 Intézet
Pasztorálteológia Intézet
1.4 Szakterület
Római Katolikus Teológia
1.5 Képzési szint
alapképzés
1.6 Szak / Képesítés
Teológiai licenciátus

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve
Gregorián ének
2.2 Az előadásért felelős tanár neve
Diósi Dávid
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve
–
2.4 Tanulmányi év 2018/19 2.5 Félév II 2.6. Értékelés
módja

vizsga

2.7 Tantárgy
típusa

alap

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám
2
melyből: 3.2 előadás –
3.3 szeminárium/labor
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás –
3.6 szeminárium/labor
A tanulmányi idő elosztása:
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)
Vizsgák
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma
75
3.8 A félév össz-óraszáma
28
3.9 Kreditszám
3
4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi
4.2 Kompetenciabeli

•
•

nincs
nincs

•

–

•

tábla, vetítő, CD-hanglemez, DVD-lemez, kották

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás
lebonyolításának feltételei
5.2 A szeminárium / labor
lebonyolításának feltételei

2
28
óra
10
10
10
7
10

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
A gregorián ének a római egyház ősi egyszólamú liturgikus éneke. A gregorián ének a liturgiában
született, a liturgikus zene legtökéletesebb példája és örökérvényű mintaképe, ugyanakkor pedig
az európai zene első nagy (ránk maradt) stílusa, az egyszólamú ének tökéletes művészi
megvalósulása, továbbá a többszólamú kóruszene téma-kincstára. Ezért alaposan ismernie kell
minden (elsősorban) katolikus egyházzenésznek, de minden papnak is. Az opcionális kurzus
folyamán betekintést szeretnénk nyújtani a hallgatóknak a gregorián ének világába, éneklésének
lelkületébe. Foglalkozni fogunk a gregorián ének történetével, kottaolvasásával és műfajaival. Az
elméleti ismereteken kívül a hallgatók közös gyakorlással egy bizonyos gregorián repertoárt is
elsajátítanak.
•

a gregorián ének szerepe a zenetörténetben

•

zenetörténeti és egyháztörténelmi ismeretek

•

zeneelméleti ismeretek

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános
célkitűzése
7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései

•

a gregorián ének világába való bevezetés

•
•
•

a gregorián ének kottaolvasásának elsajátítása
a fontosabb gregorián énekrepertoár elsajátítása
a liturgikus cselekmények éneklésének az elsajátítása

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
–
Könyvészet
–
8.2 Szeminárium / Labor
Bevezetés a gregorián énekbe
A gregorián ének története
A gregorián kotta olvasása
Gregorián műfajok I: A recitációs műfajok

Didaktikai módszerek Megjegyzések
–
–

Didaktikai módszerek
előadás, magyarázat,
éneklés
előadás, magyarázat,
éneklés
előadás, magyarázat,
éneklés
előadás, magyarázat,
éneklés

Gregorián műfajok II: A szillabikus-neumatikus műfajok

előadás, magyarázat,
éneklés

Gregorián műfajok III: A melizmatikus műfajok

előadás, magyarázat,
éneklés
előadás, magyarázat,

Gregorián műfajok IV: Új műfajok

Megjegyzések
–
–
Neumák
Tonus Lectionis & Tonus
Evangelii, Tonus Orationum
(Collecta, Superoblata,
Postcommunio, Praefatio,
Pater noster), Tonus
Psalmorum
Zsolozsma-antifonák,
Himnusz, Mise-antifonák
(Introitus & Communio),
Mária-antifonák
Tractus, Graduale, Alleluja
& Offertorium
Sequentia, Tropus &

éneklés

Dallamos miseordináriumok

Könyvészet
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
• A szentmise, a zsolozsma és egyéb liturgikus ténykedések éneklésének az elsajátítása
• A liturgikus cselekmények ünnepélyes éneklésének az elsajátítása

•

Az egyház egyik legértékesebb énekkincstárának az alapos megismerése

10. Értékelés
Tevékenység típusa

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek

10.3 Aránya a végső
jegyben

10.4 Előadás
10.5 Szeminárium / Labor Az elméleti anyag
ismerete
Az énekrepertoár ismerete

időszakos ellenőrzés
félévvégi írásbeli vizsga
időszakos ellenőrzés
félévvégi szóbeli vizsga
(éneklés)
Számontartás

10 %
35 %
10 %
35 %

Interaktív jelenlét
10 %
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
• a leadott zeneelméleti anyag általános ismerete
• a szemináriumok alatt, valamint egyéni munkával begyakorolt énekrepertoár eléneklése, esetlegesen a
tanár segítségével
10.7 A parciális vizsga (félévközi zárthelyi dolgozat) formája
‒
10.8 A félévi vizsga formája
A félévi vizsga írásbeli és szóbeli formában történik. Az írásbeli vizsga az előadások során kifejtett, azaz a
tantárgy elméleti részéből, a szóbeli vizsga pedig a szemináriumok során elsajátított énekrepertoárból
történik. Utóbbira az énekrepertoár nehézségi fokuk szerint, illetve műfaji kritériumok alapján csoportokba
vanna szedve, mégpedig úgy, hogy minden egyes zenei tétel pontszámmal van ellátva, melyet, ha
összeadunk, megkapjuk az elsajátítandó énekrepertoár összpontszámát. Vizsgára a diáknak az imént említett
összpontértérték min. 50 %-nak megfelelő anyaggal kell jelentkeznie, mégpedig úgy, hogy legalább egy-egy
tétel mindegyik csoportból szerepeljen (a többi szabadon választható). A kiválasztott tételeket a diáknak a
vizsga előtt írásban be kell nyújtania a vezetőtanárnak.
10.9 A vizsgatételsor ismertetésének legkésőbbi időpontja
• a vizsgaszesszió kezdete
10.10 A szemináriummal kapcsolatos elvárások
• aktív belekapcsolódás az énekgyakorlásba.
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