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Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu:

Podstawowymi celami przedmiotu są: analiza i zastosowanie wiedzy z zakresu harmonii jazzowej-
praktyczne zastosowanie skal i akordów w danych sytuacjach harmonicznych. Zasadniczo przedmiot ten
powinien z jednej strony podnieść świadomość muzyczną studentów pod względem formy utworu oraz 
harmonii i w efekcie wzbogacić indywidualny sposób "wypowiedzi" muzycznej każdego ze studentów. 

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zakres wiadomości, jakie powinien posiadać student to przede wszystkim praktyczne zastosowanie 
wiedzy z zakresu Harmonii Jazzowej.Wiedza ta ma na celu rozwinąć umiejętności improwizatorskie 
studenta.

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu:

- zespoły instrumentalne
- bigband
- zespół wokalno-instrumentalny

Bibliografia podstawowa:

Mark Levine – Jazz Theory Book
Ron Miller-"Modal Jazz composition & Harmony 
Transkrypcje solówek wokalnych na podstawie nagrań-opracowania autorskie 

Bibliografia uzupełniająca:

Jerry Bergonzi – Pentatonics - vol 1 – 2



Efekty kształcenia – wiedza:

Student posiada znajomość technik leżących u podstaw improwizacji jazzowej,modalnej,free,sprawnie 
operuje materiałem harmonicznym i dźwiękowym

 - posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów jazzowych i 
stylistyk pokrewnych 

- posiada wiedzę umozliwiająca docieranie do niezbędnych informacji (ksiązki, nagrania,materiały 
nytowe,internet) ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób 

- rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy toretycznymi i praktycznymi aspektami 
studiowania procesy dotyczace dzieła muzycznego 

Efekty kształcenia – umiejętności:

Student dysponuje umiejetnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji 
artystycznych w zakresie działań wokalno-instrumentalnych -opanował warsztat techniczny potzrbny do 
profesjonalnej prezentacji muzycznej jako wokalista i jest świadomy problemów specyficznych dla swojej
specjalności (emisja głosu,improwizacja,wymowa,intonacja). -posiada umiejętność rozumienia i 
kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych,artykulacyjnych,sposobu ekspresji,frazowania 
-analizuje dzieło muzyczne pod względem harmonicznym i formalnym 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

Student realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, 
wynikającej z wykorzystywania wyobraźni i intuicji majac na uwadze oczekiwania słuchaczy oraz 
edukację społeczeństwa. 

Semestr: pierwszy          wymiar godzin: 15        ilość pkt. ECTS: 1

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:

- analiza improwizacj na przykładzie wybranych standardach jazzowych - analiza improwizacji 
kompozycji autorskiech

- skale modalne i ich harmonie 

- skale pentatoniczne i jej zastosowanie na określonej harmoni

- skala bebopowa i jej zastosowanie na określonej harmonii realizacja we wszystkich tonacjach

- kadencja II-V-I , modyfikacje i zastosowanie

Metody dydaktyczne:

- analiza improwizacji  jazzowych

- analiza materiału melodycznego i harmonicznego na podstawie wybranych solówek i transkrypcji 
utworów



Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

 - otrzymanie oceny pozytywnej w wyniku przystąpienia do kolokwium.

Niezbędne jest wykazanie wiedzy pozwalającej na samodzielną analizę wybranych utworów w oparciu
o nabyte informacje

Semestr: drugi         wymiar godzin: 15        ilość pkt. ECTS: 1

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:

- analiza transkrypcji solówek wokalnych i instrumentalnych
- zastosowanie skal bebopowych na kanwie harmonii wybranych standardów jazzowych
- skala zmniejszona i jej harmonia
- skala całotonowa i jej harmonia
- skala zwiększona i jej harmonia
- „upper structures

                                                                                          

Metody dydaktyczne:

Analizowanie harmonii wybranych standartów jazzowych oraz analizowanie transkrypcji solówek 
wokalnych.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu "Analiza Improwizacji Jazzowej" jest przestąpienie do kolokwium 
pisemnego lub egzaminu ustnego. Student musi wykazać się znajomością wiedzy w zakresie harmonii 
jazzowej, niezbędnej do dokonania analizy improwizacji jazzowej.


