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Cele i założenia przedmiotu 

1. Osiągnięcie biegłości w improwizowaniu: 
• na dowolny temat w określonej formie; 
• przebiegu harmonicznego do danej linii melodycznej; 
• do zdarzeń intermedialnych. 

2. Pogłębienie i doskonalenie umiejętności twórczych oraz odtwórczych w grze na fortepianie dzięki: 
• poszerzeniu wiedzy i zakresu środków wykonawczych w oparciu o literaturę muzyczną; 

(reprezentatywne dzieła w europejskiej twórczości muzycznej); 
• propedeutykę aranżacji oraz kompozycji. 

3. Wykształcenie umiejętności tworzenia i współtworzenia utworu muzycznego:  
• w określonej konwencji stylistycznej; 
• z uwzględnieniem diastematyki w ramach różnych systemów organizacji dźwięków; 
• w ramach własnych idei kształtowania porządku dźwiękowego. 

4. Wykształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dzięki: 
• szybkości i wielotorowości myślenia-działania; 



• stosowaniu antycypacji; 
• korzystaniu ze słuchu wewnętrznego. 

5. Rozwinięcie pamięci słuchowej, wzrokowej i kinetycznej poprzez: 
• odczytywanie graficznego zapisu muzycznego; 
• praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat harmonii i skal; 
• transponowanie melodii i rozmaitych współbrzmień; 
• stałą weryfikację słuchem własnej gry na instrumencie. 

6. Wykształcenie kreatywnej postawy w zakresie samodzielnego doskonalenia warsztatu 
improwizatorskiego 

• ćwiczenie doboru technik dla tworzenia danych form i gatunków; 
• poszukiwanie odpowiednich nastrojów poprzez dobór adekwatnych współbrzmień. 

7. Wykształcenie umiejętności samooceny i kontroli działań wykonawczych. 
• ćwiczenie oceny swojej pracy z perspektywy słuchacza. 

Wymagania wstępne 
• Opanowanie gry na fortepianie w stopniu podstawowym. 
• Znajomość zasad muzyki, form muzycznych oraz harmonii w zakresie podstawowym. 
• Posługiwanie się zapisem muzycznym i jego sprawnym odczytem 

 

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 

Semestr I 
• Realizacja zwrotów kadencyjnych i progresji w różnych układach fakturalnych (utrwalenie relacji dominantowo-tonicznych). 
• Zapoznanie z literaturą muzyczną prezentującą elementarne zagadnienia harmoniczne, analiza pod kątem elementów dzieła muzycznego i ich formotwórczej roli. 
• Realizacja wybranych rodzajów modulacji i progresji. 
• Kontrapunktyczne prowadzenie głosów, układanie basu do podanej linii melodycznej. 
• Analiza wybranych gatunków i form muzycznych charakterystycznych dla okresu baroku. 
• Realizacja improwizacji wybranych gatunków i form muzycznych charakterystycznych dla okresu baroku. 

Semestr II 
• Harmonizacja tematu z zastosowaniem systemu dur-moll. 
• Realizacja wariacji na podane tematy i analiza zastosowanych technik. 
• Analiza wybranych gatunków i form muzycznych charakterystycznych dla okresu klasycyzmu. 
• Realizacja improwizacji wybranych gatunków i form muzycznych charakterystycznych dla okresu klasycyzmu. 
• Dobór muzyki improwizowanej do poezji, malarstwa, animacji i filmu. 

 



 

 Kod efektu 
uczenia się EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Charakterystyka 

II stopnia 
PRK 

I stopnia 
PRK 

W 

D1_W03 Zna i rozumie elementy dzieła muzycznego, style i związane z nimi tradycje wykonawcze niezbędne do wyrażania 
własnych koncepcji artystycznych P6S_WG P6U_W 

D1_W05 Zna i rozumie zasady związane z improwizacją muzyczną i jej zastosowaniem w wokalnej i instrumentalnej praktyce 
wykonawczej 

P6S_WG P6U_W 

D1_W06 
Zna i rozumie pojęcia z zakresu harmonii i kontrapunktu w aspekcie wykorzystania ich do analizy utworów i własnych 
opracowań P6S_WG P6U_W 

U 

D1_U10 Potrafi słuchowo rozpoznawać utwory z różnych epok, stylów i gatunków w obrębie danej specjalności P6S_UW P6U_U 

D1_U09 
Potrafi w praktyce rozpoznawać i analizować materiał muzyczny pod względem melodycznym i harmonicznym oraz 
korygować błędy wykorzystując umiejętność rozpoznawania barw głosów/instrumentów i ich selektywnego słyszenia P6S_UW P6U_U 

D1_U06 Potrafi samodzielnie odczytać dzieło muzyczne na fortepianie P6S_UW P6U_U 

K 
D1_K01 Jest zdolny do analizy zebranych informacji oraz formułowania krytycznej argumentacji, a także podejmowania ciągłego 

rozwoju osobistego i pogłębiania kompetencji zawodowych 
P6S_KK P6U_K 

D1_K04 
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności i zdolności kreatywnego myślenia 
podczas rozwiązywania problemów P6S_KO P6U_K 

 D1_K07 Jest zdolny do posługiwania się w sposób komunikatywny specjalistyczną terminologią muzyczną z wykorzystaniem 
technologii informacyjnych P6S_KO P6U_K 

 

Metody kształcenia 
 

wykład  
praca z tekstem i dyskusja 
analiza (studium) przypadków 
rozwiązywanie zadań artystycznych 
praca indywidualna 
praca w grupach 
prezentacja nagrań CD i DVD 
sesje rozwiązywania problemu 
kształcenie zdalne 

 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Kod efektu uczenia się 

egzamin D1_U09, D1_W05, D1_W03 
odpowiedź ustna D1_U10, D1_W06 
przesłuchanie (wykonawstwo) D1_K04, D1_U06, D1_W05, D1_W03 
kontrola przygotowanych projektów D1_K07, D1_K01, D1_W06 



realizacja zleconego zadania D1_K07, D1_K04, D1_U09, D1_W03 
portfolio D1_W03 
krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ) D1_K01, D1_U09, D1_W06 

 

 
 

 
Forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu 
 

 
Warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zadowalająca frekwencja, systematyczna praca i przygotowanie do zajęć. 
Warunkiem kolokwium jest uzyskanie zaliczenia oraz pozytywnej oceny z kolokwium z minimalnym wynikiem 50% w 
skali punktów obowiązującej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. 

 
Warunki egzaminu: 

 
- 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA  Liczba godzin: Punkty ECTS: 

Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego 15 

2  
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta  

 
40 
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