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SYLABUS PRZEDMIOTU 

GITARA JAZZOWA    

Kierunek (właściwe podkreślić): 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Jazz i muzyka estradowa 

Studia (właściwe podkreślić): 

licencjackie, magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego: KONRAD ZEMLER 

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

 zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności warsztatowych i artystycznych  
 osiągnięcie przez studenta swobody w operowaniu środkami ekspresji artystycznej  
 nauka samodzielnej organizacji pracy studenta z instrumentem  
 ukierunkowanie studenta na właściwą jego predyspozycjom dalszą specjalizację  
 przygotowanie studenta do podjęcia aktywności zawodowej w obrębie specjalizacji 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 podstawowa znajomość harmonii jazzowej oraz skal diatonicznych 
 orientacja w podstawowych kanonach muzyki jazzowej (swingowanie, podstawowe 

formy standardów jazzowych) 
 umiejętność gry na fortepianie z zakresu instrumentu dodatkowego w programie 

szkoły średniej 
 umiejętność czytania a’vista 

 

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

 improwizacja 
 praca w zespołach 

Bibliografia podstawowa: 

J. Pass  Joe Pass Guitar Style   
Jim Hall  Exploring Jazz Guitar   
Joe Pass  Joe Pass Guitar Chords  
Barry Galbraith  Guitar Improvisation   
Ted Greene  Chord Chemistry   



Ted Greene  Jazz Guitar Single Line Soloing Vol 1,2  
Jazz Guitar Bible   
Barry Galbraith  Daily Exercises in Melodic and Harmonic Minor Modes   
Ted Greene  Modern Chord Progressions  
Herb Ellis  All the Shapes you Are  
George Van Eps  Harmonic Mechanisms for Guitar vol 1, 2 and 3 
Mick Goodrick  The Advancing Guitarist  
Barry Galbraith  Guitar Comping  
Jimmy Raney  Jimmy Raney solos 
Great Horn Solos for Jazz Guitar  
John Scofield  John Scofield Guitat Trancriptions   
Mike Stern Guitar Solos 
Wes Montgomery  Wes Montgomery Artist Transcriptions 
Mike Christiansen  Mel Bay’s Complete Guitar Scale Dictionary 
Wojciech K. Olszewski – Sztuka improwizacji jazzowej (PWM Kraków 2012) 
Wojciech K. Olszewski – Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej 
(PWM Kraków 2009) 
The New Real Book, volume 13 (Sher Music Co., Petaluma 19881995) 

Bibliografia uzupełniająca: 

William G Leavitt  Advanced Reading Studies for Guitar 
William G Leavitt  Melodic Rhytms for Guitar 
Joe Pass  Joe Pass Chord Solos 
Mark Voelpel  Charlie Parker for Guitar 
Jerry Bergonzi  Jazz Line Book and CD, vol. 3 
Jerry Bergonzi  Melodic Rhythms Book and CD, vol. 4 
Jerry Bergonzi  Thesaurus of Intervallic Melodies Book, vol. 5 
Jerry Bergonzi  Developing a Jazz Language Book and CD, vol. 6 
Jerry Bergonzi – Hexatonics, vol.7 
 
Ponadto wykorzystywane są nagrania audio, artykuły z prasy fachowej, płyty DVD 
zawierające materiały edukacyjne oraz płyty z muzyką bez nagranego instrumentu 
melodycznego. Wykorzystywane są ponadto płyty CD wchodzące w skład dyskografii 
wybranych gitarzystów oraz innych instrumentalistów jazzowych. 
J. Aebersold  Play ALong Series   
Jim Hall  dyskografia   
Miles Davis dyskografia   
Charlie Parker  dyskografia  
Wes Montgomery  dyskografia   
John Scofield  dyskografia   
Wayne Shorter  dyskografia   
John Coltrane  dyskografia   
Mike Stern  dyskografia  
Allan Holdsworth  dyskografia   
Louis Armstrong  dyskografia 
Ch. Parker – Omnibook   
E. Harris  The Intervallistic Concept   



G. Campbell  Triad Pairs for Jazz 
J. Bergonzi  vol. 1  Melodic Structures   
J. Bergonzi  vol. 2  Pentatonics 
J. Bergonzi  vol. 3  Jazz Line 
J. Bergonzi  vol. 4 Melodic Rhythms  
J. E. Berendt  Historia Jazzu  
J. Niedziela  Historia Jazzu  100 Wykładów  
D. Gillespie – To be or not to bop  
M. Davis, Q. Troupe  Autobiografia    
W.K. Olszewski  Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej   
P. Kałużny  Skale muzyczne we współczesnej harmonii tonalnej  
Bob Taylor  The Art of Improvisation 
Hal Crook  How to Improvise Vol. 1 & 2  
Mark Levine  The Jazz Theory Book  
Mark Levine  The Jazz Piano Book 
 
Efekty kształcenia – wiedza: 

 Posiada znajomość repertuaru i prawidłowo definiuje różnice stylistyczne w obrębie 
tradycji wykonawczych 

 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz 
związanego z nią piśmiennictwa 

 Posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w obrębie specjalności 
 Posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do 

źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich 
interpretowania) 

 Posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentu i jego ewentualnej 
konserwacji 

 Samodzielnie poszerza wiedzę dotyczącą interpretacji. Posiada zdolność realizacji 
partii improwizowanej w oparciu o różny stylistycznie materiał muzyczny 

Efekty kształcenia – umiejętności: 

 Posiada osobowość artystyczną i swobodnie posługuje się nią w wyrażaniu własnych 
koncepcji artystycznych 

 Samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze 
motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu 

 Na bazie doświadczeń związanych ze studiami pierwszego stopnia, potrafi budować i 
pogłębiać obszerny repertuar w zakresie swojej specjalności, z możliwością 
specjalizowania się w wybranym obszarze 

 Posiada umiejętność szybkiego czytania i opanowania pamięciowego utworu 
 Posiada umiejętność realizacji struktur rytmicznych opracowanych utworów 
 Posiada umiejętność świadomego panowania nad stresem 

 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 



 Jest ukształtowanym artystom, świadomie używającym zdobytą wiedzę w ramach 
szeroko pojętych działań kulturotwórczych 

 Potrafi inicjować działania artystyczne również o charakterze interdyscyplinarnym 
 Posiada zdolność przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym 
 Posiada zdolność planowania własnej kariery zawodowej oraz posiada zdolność 

ustawicznego samokształcenia 

 

Semestr: I  wymiar godzin: 30  ilość pkt. ECTS: 6 

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: 

 Informacje na temat budowy i działania gitary elektrycznej 
 Praca nad warsztatem technicznym niezbędnym do realizacji improwizacji jazzowej 
 Praca nad realizacją techniczną i artystyczną repertuaru w obrębie różnych stylów 

muzyki jazzowej 

Metody dydaktyczne: 

 Praca z tekstem i dyskusja 
 Sesje rozwiązywania problemu 
 Praca indywidualna 
 Rozwiązywanie zadań artystycznych 
 Prezentacja nagrań CD i DVD 
 Analiza formy i treści utworu muzycznego 
 Uczenie się w oparciu o problem (PBL) 
 Praca z akompaniamentem 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału  
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie 
studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z 
wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów. 

 

Semestr: II wymiar godzin: 30 ilość pkt. ECTS: 6 

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: 

 Podstawowe informacje na temat technicznych aspektów gry na gitarze jazzowej. 
Praktyka ćwiczeń doskonalących technikę gry na instrumencie 

 Praca nad repertuarem w obrębie specjalizacji 
 Praca nad warsztatem technicznym niezbędnym do profesjonalnej prezentacji 

muzyczne 

Metody dydaktyczne: 

 Praca z tekstem i dyskusja 
 Sesje rozwiązywania problemu 
 Praca indywidualna 
 Rozwiązywanie zadań artystycznych 
 Prezentacja nagrań CD i DVD 
 Analiza formy i treści utworu muzycznego 
 Uczenie się w oparciu o problem (PBL) 
 Praca z akompaniatorem 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału  
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie 
studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z 
wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów. 

 

Semestr: III wymiar godzin: 30  ilość pkt. ECTS: 7 

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: 

 Praca nad warsztatem technicznym niezbędnym do profesjonalnej prezentacji muzycznej 
 Praca nad realizacją techniczną i artystyczną bieżącego repertuaru w obrębie specjalizacji 

Metody dydaktyczne: 

 Praca z tekstem i dyskusja 
 Sesje rozwiązywania problemu 
 Praca indywidualna 
 Rozwiązywanie zadań artystycznych 
 Prezentacja nagrań CD i DVD 
 Analiza formy i treści utworu muzycznego 
 Uczenie się w oparciu o problem (PBL) 



 Praca z akompaniatorem 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału  
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie 
studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z 
wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów. 

 

Semestr: IV wymiar godzin: 30  ilość pkt. ECTS: 7 

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: 

 Praca nad warsztatem technicznym niezbędnym do profesjonalnej prezentacji muzycznej 
 Przygotowanie recitalu na dyplomowy egzamin magisterski 

Metody dydaktyczne: 

 Praca z tekstem i dyskusja 
 Sesje rozwiązywania problemu 
 Praca indywidualna 
 Rozwiązywanie zadań artystycznych 
 Prezentacja nagrań CD i DVD 
 Analiza formy i treści utworu muzycznego 
 Uczenie się w oparciu o problem (PBL) 
 Praca z akompaniatorem 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału  
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie 
studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z 
wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów. 

 


