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Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. Anna Kozub
•
•
•
•

Cele i założenia przedmiotu
•
•
•

doskonalenie umiejętności gry na fortepianie,
rozwój muzyczny i artystyczny studenta ze szczególnym uwzględnieniem jego wrażliwości muzycznej,
muzykalności i kreatywności artystycznej
poznawanie współczesnej literatury fortepianowej, pozwalającej zapoznać się nowymi trendami w
notacji oraz interpretacji współczesnej muzyki instrumentalnej
zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy ogólnomuzycznej w zakresie: budowy
formalnej utworu, różnic stylistycznych, użycia technik kompozytorskich i środków wyrazu
muzycznego występujących w utworach fortepianowych różnych epok itp…
poszukiwanie własnej, oryginalnej interpretacji utworów na fortepian z uwzględnieniem tradycji
wykonawczych i cech stylistycznych epoki w jakiej utwór powstał
biegłe czytanie prostych utworów a’vista, umiejętność ich transponowania,
improwizacja jako umiejętność:
- formowania i harmonizowania melodii
- improwizowania tańców ludowych i europejskich oraz podstawowych form stylistycznych

- stosowanych w muzyce klasycznej i rozrywkowej
- kontakt z opracowaniami muzyki symfonicznej na fortepian - na 2 lub 4 ręce.
•
•

Wymagania wstępne

•
•
•
•
•
•

posiadanie umiejętności gry na fortepianie w zakresie (minimum) podstawowym, zdobytej w trakcie
dotychczasowej edukacji muzycznej
ogólna znajomość muzyki (historii muzyki, tradycji wykonawczych, cech charakteryzujących muzykę w
różnych epokach i stylach)
znajomość fortepianowej literatury muzycznej co najmniej na poziomie szkoły muzycznej I stopnia
tzw.”osłuchanie” muzyczne czyli znajomość muzyki w ogóle
wrażliwość, wyobraźnia muzyczna, słyszenie funkcyjne i gotowość do rozwiązywania zadań związanych
z poszerzaniem warsztatu pianistycznego i kreacją artystyczną
zdolność do analitycznego, logicznego rozumienia muzyki
pamięć muzyczna
podstawowa wiedza z zakresu harmonii muzyki

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU
Semestr I
• 10 min. każdej lekcji – czytanie nut a’vista, transponowanie dowolnie wybranego utworu
• Następna część lekcji poświęcona jest pracy nad utworem:
- polifonicznym,
- etiudą lub utworem z dominującym elementem techniki pianistycznej
- wyciągiem fortepianowym symfonii klasycznej
Wybór utworów/ praca nad interpretacją i techniką pianistyczną/ artystyczna interpretacja.
Semestr II
• 10-15 min. każdej lekcji –czytanie nut a’vista, transponowanie dowolnie wybranego utworu
• Ćwiczenia improwizacyjne
- swobodne poruszanie się po całej skali fortepianu
- transponowanie dźwięków, interwałów, trójdźwięków
- formowanie melodii tonalnej i atonalne
- tworzenie planu harmonicznego
• Przygotowanie programu do egzaminu:
- wyciąg fortepianowy symfonii klasycznej lub allegro sonatowe
- utwór polifoniczny,
- utwór dowolny (współczesny) z elementami technicznymi lub etiuda
-utwór kameralny.
• Wybór utworów/ praca nad interpretacją i techniką pianistyczną/ artystyczna gra z pamięci (poza symfonią w wersji na fortepian)

Charakterystyka
Kod efektu
uczenia się

D1_W04
W

D1_W05
D1_W07

Zna rozumie style muzyczne charakterystyczne dla każdej epoki muzycznej i związane z nimi zasady i tradycje
wykonawcze
Zna i rozumie zasady związane z improwizacją muzyczną i jej zastosowaniem w wokalnej i instrumentalnej praktyce
wykonawczej
Zna i rozumie powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi aspektami wiedzy muzycznej a praktycznym ich
zastosowaniem w pracy dyrygenta

II stopnia
PRK

I stopnia
PRK

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

D1_U06

Potrafi samodzielnie odczytać dzieło muzyczne na fortepianie.

P6S_UW

P6U_U

D1_U14

Potrafi przygotować i zaprezentować wypowiedzi w formie: ustnej, pisemnej i multimedialnej, dotyczące zagadnień
związanych ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, na temat realizacji i interpretacji materiału muzycznego w
aspekcie szeroko pojmowanych kwestii dotyczących obszaru sztuki

P6S_UW

P6U_U

D1_K04

Jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności i zdolności kreatywnego myślenia
podczas rozwiązywania problemów

P6S_KO

P6U_K

U

K

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Metody kształcenia

przygotowanie wstępne do pracy nad zagadnieniami muzycznymi (wybór środków metodycznych, warsztatowych, ćwiczeń,
charakterystycznych przykładów muzycznych)
praca z tekstem nutowym – dyskusja i analiza
rozwiązywanie zadań warsztatowych / zagadnień teoretycznych
rozwiązywanie zadań artystycznych
praca indywidualna
prezentacja nagrań CD i DVD
uczestnictwo w warsztatach, kursach muzycznych
analiza zagadnień warsztatowych w sztuce gry na fortepianie
uczenie się w oparciu o znajomość zasad muzyki i kontekstu historyczno-kulturowego
rozwiązywanie zagadnień muzycznych w oparciu o materiały muzyczne prezentowane w TV, radiu, filharmonii, operze.
prezentacja programu egzaminacyjnego przed różną publicznością, w różnych warunkach akustycznych
praca zdalna

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny
przesłuchanie (wykonawstwo)
egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

Kod efektu uczenia się
D1_W04, D1_W05, D1_W07, D1_U06, D1_U14
D1_W04, D1_W05, D1_W07, D1_U06, D1_U14, D1_K04

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest regularnym uczęszczaniem na zajęcia oraz systematycznym
przygotowywaniem się do nich. Program muzyczny musi wykonany być przygotowany na pamięć, w odpowiednich
tempach, poprawnie technicznie.

Warunki egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Warunkiem zdania egzaminu jest
prezentacja utworów fortepianowych z pamięci, w odpowiednich tempach, poprawnie technicznie.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin

Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego

30

Punkty ECTS:

3
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
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