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SYLABUS PRZEDMIOTU 

CZYTANIE PARTYTUR 

Kierunek (właściwe podkreślić): 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Jazz i muzyka estradowa 

Studia (właściwe podkreślić): 

licencjackie, magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego: JAN KONOP 

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

Celem nauczania jest zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z zespołami 
wokalnymi, instrumentalnymi, wokalno-instrumentalnymi oraz orkiestrami (Big Band) w 
dziedzinie muzyki jazzowej i rozrywkowej.  

Zakres tych umiejętności obejmuje:  

1. Odczytywanie i granie na fortepianie partytur na ww zespoły.  

2. Zdolność śpiewania poszczególnych głosów z partytury na ww zespoły. 

3. Umiejętność bezgłośnego "słyszenia wewnętrznego" partytur.  

4. Transponowanie partytur.  

5. Sporządzanie wyciągów fortepianowych z partytur na zespoły muzyki jazzowej i 
rozrywkowej. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Przedmiot "czytanie partytur" po każdym semestrze zaliczany jest z oceną i punktacją przez 
prowadzącego pedagoga. Materiał ćwiczeniowy oparty w większości na utworach muzyki 
jazzowej i rozrywkowej może również uwzględniać kompozycje na szkolne zespoły 
instrumentalne, wokalne,  wokalno - instrumentalne oraz Big Band. 

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

Dyrygowanie i fortepian. 
Bibliografia podstawowa: 
Kompozycje Sammy Nes^co oraz kompozycje własne i aranżacje studentów. 



Bibliografia uzupełniająca: 

Sammy Nes^co - Complet Arrangements. 

Efekty kształcenia – wiedza: 

Student zna literaturę muzyczną na różne zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-
instrumentalne i orkiestry jazzowe (Big Band).
Zna rodzaje tych zespołów ze szczególnym uwzględnieniem zespołów jazzowych i 
rozrywkowych oraz zna specyfikę zapisu głosów w partyturze

Efekty kształcenia – umiejętności: 

Student potrafi odczytać i zagrać na fortepianie partytury na ww zespoły. 
Posiada zdolność śpiewania poszczególnych głosów z partytury na ww zespoły.
Posiada umiejętność bezgłośnego "słyszenia wewnętrznego" partytur.
Potrafi transponować partytury.
Potrafi sporządzić wyciąg fortepianowy z partytur na ww zespoły.
Potrafi odczytać a vista łatwiejsze partytur na zespoły ww zespoły.

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 

Student potrafi analizować dostępne na rynku wydawnictwa muzyczne pod kątem 
przydatności dla określonego rodzaju zespołu.
Potrafi współpracować z innymi osobami w zakresie redagowania wydawnictw muzycznych.
Umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki studiowanej 
specjalności.

Semestr: pierwszy, wymiar godzin: 7,5, ilość pkt. ECTS: 2.0. 

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: 

1. Czytanie partytur realizowanych w programie przedmiotu "dyrygowanie".  

2. Czytanie (również a vista) łatwiejszych partytur na zespoły wokalne, instrumentalne, 
wokalno - instrumentalne oraz orkiestry (Big Band).  

3. Śpiewanie poszczególnych głosów z partytur na ww zespoły. 

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia. 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Zaliczenie z oceną i punktacją przez prowadzącego pedagoga. 



Semestr: drugi, wymiar godzin: 7.70, ilość pkt. ECTS: 1.0. 

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: 

1. Czytanie partytur realizowanych w programie przedmiotu "dyrygowanie".  

2. Czytanie (również a vista) łatwiejszych partytur na zespoły wokalne, instrumentalne, 
wokalno - instrumentalne oraz orkiestry (Big Band).  

3. Śpiewanie poszczególnych głosów z partytur na ww zespoły. 

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia.  

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Zaliczenie z oceną i punktacją przez prowadzącego pedagoga.


