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Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu 

Rok akademicki 2021/22 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

Improwizacja praktyczna  

 

Kierunek (właściwe podkreślić): 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Jazz i muzyka estradowa 

Studia (właściwe podkreślić): 

licencjackie, magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego dr hab. Anna Galikowska-Gajewska, dr Taida Wiśniewska   

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

• doskonalenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas I etapu studiów w ramach 

przedmiotu improwizacja fortepianowa o nowe doświadczenia związane z pracą 

zespołową  

• wyrabianie umiejętności improwizowania i konstruowania przebiegów muzycznych 

przeznaczonych dla wielu wykonawców grających np. na 4 ręce, na 2 fortepiany, na 

perkusyjnych instrumentach szkolnych oraz śpiewających 

• doskonalenie umiejętności wspólnego improwizowania do zadań związanych z 

metodą kształcenia muzycznego Emila Jaques-Dalcroze’a 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

• wiedza i umiejętności z zakresu improwizacji fortepianowej nabyte podczas I etapu 

studiów 

• biegłość gry na fortepianie 

• umiejętności wokalne 

• znajomość i umiejętność gry na perkusyjnych i melodycznych instrumentach 

szkolnych 

• wiedza z zakresu teorii muzyki 

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

• improwizacja jazzowa 

• instrumentacja 

• aranżacja  
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Bibliografia podstawowa: 

• Andrzej Koszewski, Materiały do nauki improwizacji fortepianowej, Państwowa 
Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu, 1968 

• Jak Oleszkiewicz, I Ty możesz improwizować, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Warszawa 1997 

• Teresa Świercz, Materiały do nauki improwizacji fortepianowej, Akademia Muzyczna 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Skrypty i Podręczniki 34, Gdańsk 2007 

• Klaudia Borys, Improwizacja fortepianowa Szabolcsa Esztenyiego – metoda 
nauczania, Uniwersytet muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 2007 

 

Bibliografia uzupełniająca: 

• Wojciech Kazimierz Olszewski, Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej 

i rozrywkowej, PWM, Kraków 2014 

• Franciszek Wesołowski, Nauka harmonii, Akademia Muzyczna im. Grażyny Bacewicz 

w Łodzi, Łódź 2012 

• Bolesław Motyka, Szkoła improwizacji, Wydawnictwo Muzyczne WOAL, Rybnik 1994 

Efekty kształcenia – wiedza: 

• student doskonali swoją teoretyczną wiedzę muzyczną pozwalającą na 

improwizowanie przebiegów dźwiękowych cechujących się walorami artystycznymi 

• rozpoznaje struktury akordowe stosowane w literaturze muzycznej różnych epok 

• interpretuje złożone struktury harmoniczne 

• zna współczesne techniki kompozytorskie 

• zna sposoby rozłożenia określonego napięcia w konstrukcji muzycznej 

• w oparciu o piśmiennictwo, literaturę, koncerty samodzielnie poszerza wiedzę 

dotyczącą improwizowania 

 

Efekty kształcenia – umiejętności: 

• student świadomie doskonali biegłość w kształtowaniu materiału dźwiękowego 
pozwalającego na uzyskanie wyznaczonych efektów brzmieniowych 

• realizuje konstrukcje w oparciu o różne style muzyczne – zachowuje otwartość na 
nowoczesne środki muzyczne 

• doskonali umiejętność wyrażania wyznaczonych zagadnień rytmicznych bądź 
ekspresyjnych w zespołowej improwizacji 

• analizuje i weryfikuje własną kreację artystyczną w realizacji zadań improwizatorskich 

• samodzielnie i w grupie projektuje konstrukcje muzyczne stanowiące podstawę do 
improwizowania 

• potrafi wraz z zespołem przedstawić w różnorodnej konwencji językowej określone 
problemy metrorytmiczne 

• potrafi wraz z zespołem opracować i zaprezentować warstwę muzyczną do poezji, 
przedstawienia dla dzieci 
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• posiada umiejętność dostosowania improwizowanej muzyki do odpowiednich grup 
wiekowych w placówkach szkolnych i poza szkolnych 

 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 

• student pracuje samodzielnie, a w razie potrzeby potrafi w zakresie improwizacji 
kierować pracą innej osoby 

• kształtuje swoje postawy twórcze pracując w grupie 

• wykazuje krytycyzm we własnych prezentacjach muzycznych 

• świadomie i profesjonalnie prezentuje autorskie rozwiązania dźwiękowe do zadań 
przedmiotowych 

• przygotowany jest w zakresie improwizacji do wykonywania zawodu nauczyciela 
rytmiki w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa, 
szkoła muzyczna I i II stopnia) 

• świadomie kontroluje swoje zachowania i emocje podczas improwizowania muzyki 
 

 

Semestr: 1 wymiar godzin 15,  ilość pkt. ECTS 2  

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. Realizacja wybranych zagadnień metrorytmicznych i ich opracowanie na większą 

ilość wykonawców (na 4 ręce , na 2 fortepiany) 

2. Konstruowanie wybranych form i gatunków muzycznych (takich jak np. etiuda, 

miniatura, tło do prozy i poezji) na większą obsadę wykonawczą  

3. Konstruowanie muzyki opartej o stałe schematy melodyczno-rytmiczne do ruchu  

Metody dydaktyczne: 

• werbalna – wykład, dyskusja 
• problemowa 
• operatywno-praktyczna 
• organizowania i rozwijania działalności muzycznej studentów 
• problemowo-twórcza 
• problemowo-analityczna 
• analityczno-percepcyjna 

 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

• obecność studenta na zajęciach 
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• realizacja wyznaczonych zadań improwizatorskich 

• prezentacja 1 wybranego zagadnienia realizowanego w trakcie semestru, 
opracowanego na 2 bądź więcej wykonawców na 4 ręce lub 2 fortepiany  

  

 

Semestr: 2 wymiar godzin 1, ilość pkt. ECTS 2  

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: 

   Zespołowa improwizacja instrumentalna (fortepian, szkolne instrumenty perkusyjne i 

melodyczne) oraz wokalno-instrumentalna: 

1. w zakresie wskazanych środków harmonicznych bądź materiałów dźwiękowych – 

tworzenie krótkich wypowiedzi muzycznych ujętych w formę: AA1, ABA1, ronda 

2. miniatur ilustracyjnych, miniatur ekspresyjnych i opowieści muzyczno-ruchowych 

3. miniatur metrorytmicznych o następującej problematyce: 

• symultaniczna realizacja wartości podziału regularnego i nieregularnego 

• uzupełnienia jednorodne i mieszane tematów rytmicznych 

• polimetria sukcesywna i symultaniczna 

Metody dydaktyczne: 

• werbalna – wykład, dyskusja 
• problemowa 
• operatywno-praktyczna 
• organizowania i rozwijania działalności muzycznej studentów 
• problemowo-twórcza 
• problemowo-analityczna 
• analityczno-percepcyjna 

 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

 

• obecność i aktywność studenta na zajęciach 

• przygotowanie do zajęć 

• prezentacja na zajęciach zadań improwizatorskich wynikających z treści 
programowych 

• kryterium oceny stanowi przede wszystkim systematyczność oraz kreatywne, twórcze 
podejście do realizowanych zadań, a także umiejętność pracy w grupie 

• ocena semestralna jest wypadkową ocen cząstkowych za poszczególne zadania 
 


