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Cele przedmiotu 

Nabycie umiejętności: 

opracowania transkrypcji oraz aranżacji na zespoły kameralne, zarówno 

gitarowe, jak i angażujące inne instrumenty/głos wokalny; 

oceny stopnia trudności transkrypcji/aranżacji, z uwzględnieniem zastosowania 

danego materiału w dydaktyce 

Wymagania wstępne 
Podstawowe wiadomości z harmonii z zakresu szkoły średniej; opanowanie w 

stopniu dobrym repertuaru gitarowego właściwego dla swojego poziomu kształcenia  

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Wiedza (W) Ins1aK_W04 zna kontekst języka harmonicznego poszczególnych epok i stylów 

Ins1aK_W05 zna reguły kontrapunktu różnych epok, ze szczególnym uwzględnieniem 

stylu szesnasto-i siedemnastowiecznego (dotyczy wybranych specjalności); 

Ins1aK_W10 jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi 
elementami programu kształcenia    

Umiejętności (U) Ins1aK _U01 potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje artystyczne oraz 
dysponuje środkami niezbędnymi do ich realizacji  

Ins1aK _U09 posiada umiejętność słyszenia harmonicznego 

Ins1aK _U16 umie realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych 

stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego 

wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności 



Kompetencje 

społeczne (K) 
Ins1aK _K02 realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej 

stylistyce - wynikające z wykorzystania wiedzy i wyobraźni twórczej 

Ins1aK _K03 potrafi organizować pracę własną i zespołową, w ramach realizacji 

wspólnych zadań i projektów 

Ins1aK _K04 jest zdolny do samooceny i konstruktywnej krytyki w obrębie działań 
muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojętej kultury 

Ins1aK _K10 efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę i 

samodzielne myślenie w obliczu konieczności rozwiązywania problemów 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

Zróżnicowanie możliwości fakturalnych gitary – jednogłos, wielogłos, gra akordowa 

Elementy kontrapunktu 

Elementy harmonii z uwzględnieniem muzyki najnowszej (klasycznej i rozrywkowej) 

Transkrypcja i aranżacja – podobieństwa i różnice 

Wprowadzenie do edycji tekstu nutowego. Uwagi o notacji poszczególnych elementów muzycznych 

Przygotowanie co najmniej dwóch aranżacji o różnych stopniach trudności na dowolny zespół gitarowy  

 

Semestr II   

Aranżacja – cd. Przygotowanie aranżacji na zespół gitarowy z udziałem co najmniej jednego instrumentu różnego od 

gitary  

Ewaluacja stopnia trudności transkrypcji i aranżacji. Zastosowanie w dydaktyce 

 

Metody kształcenia 

• wykłady wprowadzające 
praca w grupach 

prezentacje pracy własnej studentów (aranżacje zapisane w partyturze) 

dyskusja 

próby przed przygotowaniem utworów 

 

Metody weryfikacji efektów 

kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 

• Ocena ciągła na zajęciach 

Konsultacje z prowadzącym w zakresie przygotowania aranżacji 

W każdym z semestrów pisemne zaliczenie z oceną polega na przedstawieniu 
kompletnej pod względem edytorskim partytury zawierającej autorską 

aranżację utworu wybranego wspólnie z wykładowcą na zajęciach 

 
Ins1aK_W04 

Ins1aK_W05 

Ins1aK_W10 
Ins1aK _U01 

Ins1aK _U09 

Ins1aK _U16 
Ins1aK _K02 

Ins1aK _K03 

Ins1aK _K04 

Ins1aK _K10 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po 1 i 2 semestrze 



 

Literatura   K. Sikorski, Harmonia (t.I-II) 

  J.Targosz, Podstawy harmoniki funkcyjnej 

  W.K.Olszewski, Sztuka aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowywanie się do zajęć 0 

Konsultacje 0 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 60 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 30 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 120 

Liczba punktów ECTS 5 

Praktyki (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Student jest przygotowany do tworzenia opracowań o dowolnym stopniu trudności na zespoły kameralne 

z udziałem gitary, co znacząco podwyższa jego kompetencje jako pedagoga w szkole muzycznej bądź placówce 

kulturalno-oświatowej. 



 


