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VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SOLFEŻOWA 

XXI wiek w kształceniu słuchu: 
 style, tendencje, metody  

 
Sobota, 19 listopada 2016 r. 

Aula im. Stefana Stuligrosza, Akademia Muzyczna w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87 
 

  
PROGRAM 

 
 godz. 10.30 

Rejestracja uczestników konferencji 
 

 godz. 11.00  
Otwarcie konferencji:  Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki 

- prof. dr hab. Hanna Kostrzewska 
 

 11.15-13.00  Prowadzenie: dr Katarzyna Taborowska-Kaszuba 

11.15-12.00 dr Marcin Strzelecki (AM Kraków) 
Kształcenie słuchu muzycznego w kontekście dyskusji nad kulturowymi i naturalnymi 
uwarunkowaniami zdolności muzycznych  
12.00-12.30 dr hab. Michał Zieliński, prof. (AM Bydgoszcz) 
Wykorzystanie repertuaru przedklasycznego w procesie kształcenia słuchu muzycznego 
12.30-13.00 dr Agnieszka Zdrojek-Suchodolska (AM Poznań) 
Analiza słuchowo-wzrokowa dzieła muzycznego czyli praca z partyturą na zajęciach kształcenia 
słuchu - cele, założenia, prezentacje 

 
Przerwa 

 
 13.30-15.00  Prowadzenie: dr hab. Michał Zieliński, prof. 

13.30-14.15 dr Artur Zagajewski (AM Łódź) 
Harmonia modalna na zajęciach kształcenia słuchu w oparciu o przykłady z muzyki popularnej 
14.15-15.00 dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant, prof. (AM Poznań) 
Elementy muzyki jazzowej w kształtowaniu słuchu harmonicznego 

 
Przerwa 

 

 16.00-17.15  Prowadzenie: mgr Maria Ćwiklińska 

16.00-16.45 dr Tomasz Kienik (AM Wrocław) 
Muzyka filmowa na zajęciach z kształcenia słuchu w średnim i wyższym szkolnictwie 
muzycznym. Przykłady, możliwości, ograniczenia 
16.45-17.15 dr Anna Kędzierska (AM Poznań) 
Wokół publikacji „Kompozytorzy poznańscy dydaktyce kształcenia słuchu. 22 miniatury wokalne 
i wokalno-instrumentalne” 
Dyskusja i zamknięcie obrad konferencji 



 
 

 
 
 
 

Informacje 

 

 

Organizatorzy uprzejmie powiadamiają, że koszt uczestnictwa w konferencji  

wynosi 30 zł.  Wpłaty  należy dokonać do dnia 07.11.2016 r. na konto Akademii 

Muzycznej w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87. 

 

Numer konta: BZ WBK SA  66 1090 1362 0000 0000 3601 7907,  Pl. Wolności 

15, VI Oddział w Poznaniu, z dopiskiem: Konferencja solfeżowa oraz z podaniem 

pełnego imienia i nazwiska uczestnika w tytule przelewu. 

 

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia po jej uiszczeniu do 

udziału w konferencji. 

 

W przypadku zamówienia przez uczestnika konferencji faktury, uprzejmie 

prosimy o przesłanie do 07.11.2016 r. na adres: bwlodarczak@amuz.edu.pl 

następujących danych: 

- nazwisko i adres – dla faktur wystawianych na osoby fizyczne; 

- nazwa, adres i NIP instytucji – dla faktur wystawianych na instytucje. 

Uwaga: Warunkiem wystawienia faktury na instytucję delegującą jest wpłata 

środków na konferencję przez tę instytucję. 

Prosimy o podanie informacji, czy faktury mają być przesłane listownie czy 

pozostawione do odbioru osobistego podczas konferencji. 

W razie wątpliwości dodatkowe informacje na temat faktur uzyskać można w 

Kasie Uczelni: nr tel. 61 8568 920 u p. Barbary Włodarczak. 

 

Nauczyciele  biorący udział w  konferencji  otrzymają  stosowne  zaświadczenia 

wystawione przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 

 

Dodatkowe informacje: 

Katarzyna Taborowska-Kaszuba, Akademia Muzyczna w Poznaniu  

tel. 503 327 123 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 
 
 
 


