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SYLABUS PRZEDMIOTU 

Zespoły wokalno-instrumentalne 

Kierunek (właściwe podkreślić): 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Jazz i muzyka estradowa 

Studia (właściwe podkreślić): 

licencjackie, magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego  Dominik Bukowski 

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

 - Wykształcenie umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w zespole 
wokalno - instrumentalnym 
 - Praca nad interpretacją utworu  
 - Praca nad brzmieniem zespołu 
 - Poznawanie różnic pomiędzy funkcjami poszczególnych instrumentów w zespole 
 - Poznawanie zagadnień związanych wykonywaniem różnych stylistycznie utworów 
 - Kształcenie umiejętności budowania dramaturgii utworu 
 - Kształcenie umiejętności interakcji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu 
 - Rozwijanie umiejętności improwizatorskich wśród wokalistów i instrumentalistów 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

- Podstawowa znajomość harmonii 
- Umiejętność improwizacji muzycznej 
- Znajomość twórczości wybitnych zespołów jazzowych 

- Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

- Harmonia jazzowa 
- Kompozycja i aranżacja 



Bibliografia podstawowa: 

 - Nelson Riddle - „The Definitive Study of Arranging by America’s #1 Composer, 
Arranger and Conductor” 
 - Bill Dobbins - "Jazz Arranging And Composing" 
 - Nicolas Slonimsky - Thesaurus of scales and melodic patterns 

Bibliografia uzupełniająca: 

 - The New Real Book - Volume I, II, III 
 - Jamey Aebersold - „Jazz: All-Time Standards” 

Efekty kształcenia – wiedza: 

 - Student zna style i tradycje wykonawcze w obrębie repertuaru jazzowego i 
muzyki estradowej przeznaczonego na zespół wokalno-instrumentalny  
 - Zna reprezentatywny repertuar dla zespołów wokalno-instrumentalnych, 
związany ze specjalnością 'Jazz i muzyka estradowa". 
 - dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą różnorodnych technik improwizatorskich, 
umożliwiającą mu swobodną improwizację w różnych kontekstach pracy 
artystycznej wokalisty i instrumentalisty jazzowego. 

Efekty kształcenia – umiejętności: 

 - Student dąży do wypracowania oryginalnego brzmienia zespołu wokalno - 
instrumentalnego, kierując się intuicją i wyobraźnią muzyczną. 
 - Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych 
koncepcji artystycznych w zakresie autorskich projektów muzycznych. 
 - Potrafi improwizować używając różnych technik improwizatorskich, z 
uwzględnieniem struktury harmonicznej, rytmicznej i formalnej utworu. 
 - Potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą podstawowych kryteriów stylistycznych 
wykonywanych utworów. W pracy z zespołem umie dostosować wszystkie aspekty 
wykonawcze do stylistyki repertuaru. 
 - Jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach 
oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 
multidyscyplinarnym (np. koncerty, nagrania, spektakle i widowiska). 
 - Potrafi sam od podstaw przygotować i zaaranżować utwór muzyczny, 
uwzględniając rolę każdego z muzyków w zespole 
 - Posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem przed jak i w trakcie koncertu 



- Wykazuje umiejętność adaptacji w różnych niespodziewanych sytuacjach podczas 
koncertu (np. trudna akustyka, problemy techniczne, nietypowe reakcje publiczności) 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:  

- Jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, posiada umiejętność doboru 
odpowiednich partnerów muzycznych w realizacji własnej wizji twórczej 

- W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących 
szeroko pojętych prac projektowych związanych z pracą z zespołem wokalno-
instrumentalnym. 

-  Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne w różnorodnych stylistykach 
 - Potrafi świadomie kontrolować emocje i właściwe zachowanie na scenie 
 - Posiada umiejętność krytycznej oceny swoich umiejętności i obrania właściwej 
metody naprawy błędów 
 - Wykazuje odpowiedzialność za siebie i innych członków zespołu 
 - Świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach 
umiejętności i wiedzy. 

Semestr: 1 wymiar godzin 30  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: 

 - Podstawowe problemu dotyczące gry w małych zespołach wokalno-
instrumentalnych 
 - Zapoznanie się z różnymi stylami muzycznymi, ich pulsacją rytmiczną i 
charakterystycznymi cechami 
 - umiejętność współpracy z wokalistami i solistami  
- Doskonalenie technik improwizacyjnych 
- Zagadnienia dotyczące technik aranżacyjnych   
- Umiejętność poruszania się w metrach nieparzystych 
- Rola tekstu w utworze, zagadnienia dotyczące interpretacji  
- Omówienie problemów związanych z pracą w studiu nagraniowym 

Metody dydaktyczne: 

Podstawową formą pracy ze studentami są zajęcia zbiorowe, poprzez podział 
studentów na kilka zespołów muzycznych i praca z nimi nad konkretnymi utworami 
wokalno-instrumentalnymi. Na każdych zajęciach wykładowca przygotowuje 



również konkretne zagadnienie związane z problematyką prowadzenia zespołu 
muzycznego, które to jest szczegółowo omawiane wspólnie ze studentami.   

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

W ramach zaliczenia student musi się wykazać frekwencją na zajęciach oraz 
aktywnością w realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.  

Semestr: 2  wymiar godzin 30 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: 

 - Podstawowe problemu dotyczące gry w małych zespołach wokalno-
instrumentalnych 
 - Zapoznanie się z różnymi stylami muzycznymi, ich pulsacją rytmiczną i 
charakterystycznymi cechami 
 - umiejętność współpracy z wokalistami i solistami  
- Doskonalenie technik improwizacyjnych 
- Zagadnienia dotyczące technik aranżacyjnych   
- Umiejętność poruszania się w metrach nieparzystych 
 - Rola tekstu w utworze, zagadnienia dotyczące interpretacji  
- Omówienie problemów związanych z pracą w studiu nagraniowym 

Metody dydaktyczne: 

Podstawową formą pracy ze studentami są zajęcia zbiorowe, poprzez podział 
studentów na kilka zespołów muzycznych i praca z nimi nad konkretnymi utworami 
wokalno-instrumentalnymi. Na każdych zajęciach wykładowca przygotowuje 
również konkretne zagadnienie związane z problematyką prowadzenia zespołu 
muzycznego, które to jest szczegółowo omawiane wspólnie ze studentami.   

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

W ramach zaliczenia student musi się wykazać frekwencją na zajęciach oraz 
aktywnością w realizacji zadań stawianych przez nauczyciela. 


