
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu 

Rok akademicki 2021/22 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

Wokalna Literatura Jazzowa 

Kierunek (właściwe podkreślić): 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Jazz i muzyka estradowa 

Studia (właściwe podkreślić): 

licencjackie, magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego  ad. dr Krystyna Stańko  

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z twórczością i sztuką wykonawczą 
wokalistów jazzowych zarówno światowego formatu: postaci ikonicznych z ogromnym 
wpływem na historię jazzu, ale także współczesnych oraz niszowych. Przedmiot ma na celu 
poszerzenie horyzontów nie tylko od strony poznawczej, ale także stylistycznej. Dzięki 
znajomości literatury studenci mogą osiągnąć cel jakim jest wzbogacenie środków wyrazu, 
wyczucie stylu, poszukiwania- eksperymenty, w tym  również podjęcie próby traktowania 
głosu jako instrumentu i odkrywania jego nowych, indywidualnych możliwości. Wrażliwość 
na brzmienie, barwę,  stanowi tu jeden z ważniejszych aspektów przedmiotu. Studenci mają 
możliwość zapoznania się z repertuarem i historią jazzowej wokalistyki na przestrzeni 
okresów historycznych tego gatunku, a także nierzadko szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. 

Efektem kształcenia powinny  być :  
  
- umiejętność rozpoznania tradycji wykonawczych w obrębie muzycznej dekady 
– opanowania wstępnych umiejętności w rozpoznawaniu stylu   
- twórczego wykorzystywania elementów harmonicznych, rytmicznych i ekspresyjnych w    
tworzeniu własnej muzyki 
-posługiwanie się fachową nomenklaturą jazzową 
- konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej 
programów artystycznych oraz audycji edukacyjnych 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

- słuchanie jako motywacja do samodzielnego działania 

- analizowanie  tekstu utworu, jego wartości poetyckiej, literackiej, siły przekazu 

- odpowiedni przebieg zajęć (dyscyplina) w celu zapewnienia koncentracji studenta 
- sprawdzanie wiadomości na temat wykonywanego utworu 
  dynamika, rytmika, tempo, metrum, melodyka 
- wrażliwość na brzmienie 
- osobista retoryka jako forma ekspresji i zrozumienia 
- słuchanie tej samej kompozycji w różnych stylach 

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

- Kształcenie słuchu 
- Historia Jazzu  
- Improwizacja 
- Instrumentacja 
- Poezja,literatura,  
- Filmy muzyczno- biograficzne 

Bibliografia podstawowa: 

Historia Jazzu  - autor Andrzej Schmidt 

Billie Holiday- Biografia 

Aretha Franklin - Biografia 

Ella Fitzgerald- Biografia  

Bibliografia uzupełniająca: 

Jazz Forum Artykuły, wywiady, recenzje  

Jazz Presss- Artykuły ,wywiady, recenzje  … 

Netografia: jazzarium.pl ,   

hWps://jazzsoul.pl/ 

Efekty kształcenia – wiedza: 

Wiedza i osłuchanie docelowo służą studentom w budowaniu ich własnych interpretacji,  

http://jazzarium.pl


poprzez indywidualną pracę student  poszerza także wiedzę dotyczącą improwizacji; 
absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w 
różnych kontekstach pracy pedagogicznej i artystycznej i wypracować własny "język" 
muzycznej wypowiedzi. Znakomite wzorce płynące z wykonań wybitnych wokalistów 
jazzowych pomagają zbudować własny język i odwagę podejmowania ryzyka, niezbędnego 

podczas improwizacji. 

Na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjach wykonawczych 
student wykazuje się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z 
punktu widzenia sztuki wykonawczej programów artystycznych oraz audycji edukacyjnych 

Efekty kształcenia – umiejętności: 

Zapoznawanie się z literaturą wokalną sprawia, iż indywidualne umiejętności studenta 
poszerzają się, rozrasta się paleta barw, brzmień i środków wyrazu. Dodatkowo jest pomocne 
w podejmowaniu rozmaitych, niejednokrotnie także nowatorskich prób. Student posiada 
ogólną znajomość literatury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury jazzowej, 
rozumie budowę formalną utworów, w szczególności standardów jazzowych, rozpoznaje style 
muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w obrębie muzyki rozrywkowej. 

Student jest zdolny do pracy jako lider zespołu, potrafi twórczo funkcjonować jako muzyk-
wokalista w różnych formach zespołowych, a także  posiada umiejętność współdziałania z 
innymi artystami w różnego typu zespołach, w ramach innych wspólnych prac i projektów, 
także o charakterze mul\dyscyplinarnym. 
Posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie 
poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin 
działalności artystycznej 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 
Student jest zorientowany we współczesnych trendach i gatunkach muzycznych, wykazuje 
wrażliwość na emocjonalną stronę interpretowanych utworów. Jest zdolny do pracy jako 
lider, frontman zespołu, do twórczego funkcjonowania jako muzyk- wokalista w różnych 
formach zespołowych oraz posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego 
typu zespołach w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze 
mul\dyscyplinarnym. Potrafi wchodzić w interakcję z członkami zespołu, rozumie i wrażliwie 
odnosi się do innych muzyków, szanując wkład każdego z nich we wspólne dzieło wynikające 
ze współpracy. Student potrafi zbudować wokół siebie grupę muzyków, którzy odczytują jego 
intencję i wspólnie szukają własnego oryginalnego brzmienia i koncepcji artystycznej.   



Student posiada umiejetność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych 
oraz potrafi poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych 
dziedzin działalności artystycznej 

Semestr:……I……………… wymiar godzin…15………………………… ilość pkt. ECTS…4………………… 

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: 

Repertuar i jego dobór następuje w sposób chronologiczny. Zaczynając od okresu 
kształtowania się jazzu tj. blues, negro spiritual, rag\me, poprzez jazz tradycyjny czyli 
nowoorleański, dixieland, swing. be bop, cool jazz, hard bop do free jazzu, jazz rocka, fusion 
free funk, acid jazz i new wave 

Metody dydaktyczne: 

- odpowiedni przebieg zajęć (dyscyplina) w celu zapewnienia koncentracji studenta 

- sprawdzanie wiadomości na temat wykonywanego utworu 
- sprawdzanie wiadomości na temat danej dekady 
- zapoznanie z literaturą dotyczącą poszczególnych okresów rozwoju wokalistyki jazzowej na 

przestrzeni historii jej rozwoju 
- dogłębna analiza tekstu  

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Rozmowa egzaminacyjna na temat ogólnej wiedzy o muzyce jazzowej  

Przygotowanie prezentacji dotyczącej charakterystycznej, ważnej  postaci w historii 
wokalistyki jazzowej  
lub  
Przygotowanie prezentacji dotyczącej charakterystycznej, nowatorskiej i eksperymentującej 
postaci wokalistyki jazzowej.   
Semestr:………I…………… wymiar godzin……15……………………… ilość pkt. ECTS……1……………… 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić): 

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny 


