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Prowadzący zajęcia 
Tytuł imię i nazwisko / wszystkich osób prowadzących przedmiot 

Dr Jakub Niedoborek 

Cele przedmiotu 
Zapoznanie z zagadnieniami wykonawczymi muzyki flamenco i odniesienie ich 

do warsztatu wykonawczego wykonawcy muzyki klasycznej. 

Wymagania wstępne 
Poziom zaawansowany. Student powinien posiadać instrument do ćwiczenia w 

domu. Konieczne jest także posiadanie podnóżka lub podgitarnika do gry. 

gitarze. 

 Symbol efektu EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Wiedza (W) Ins1aK_W01 zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych oraz zasady 

dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych 

Ins1aK_W02 zna podstawowy repertuar związany ze swoją specjalnością oraz podstawową 

terminologię muzyczną 



 

 

Ins1aK_W03 zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki oraz orientuje 

się w dotyczącym tej problematyki piśmiennictwie, a także zna style i gatunki 

muzyczne wraz z reprezentatywnymi dla nich dziełami oraz związane z nimi 

tradycje wykonawcze 

Ins1aK_W07 zna trendy rozwojowe dziedziny instrumentalistyka właściwe dla studiowanej 

specjalności 

Ins1aK_W08 zna główny zakres wzorców leżących u podstaw improwizacji (dotyczy 

wybranych specjalności) 

Ins1aK_W09 zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny instrumentu 

związanego z jego specjalnością, a także orientuje się w dotyczącej go 

problematyce technologicznej        

Umiejętności (U) Ins1aK _U01 potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje artystyczne oraz 

dysponuje środkami niezbędnymi do ich realizacji 

 

Ins1aK _U02 posiada podstawowe umiejętności do interpretacji związanego z jego 

specjalnością reprezentatywnego repertuaru w różnych stylach   

Ins1aK _U03 przyswoił sobie prawidłową postawę oraz technikę (techniki) gry na 

instrumencie i potrafi operować aparatem gry w sposób efektywny 



 

 

Ins1aK _U04 opanował metody efektywnego ćwiczenia i urnie pracować w znacznym 

zakresie samodzielnie 

Ins1aK _U08 osiągnął biegłość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału 

muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim 

 

Ins1aK _U09 posiada umiejętność słyszenia harmonicznego 

Ins1aK _U15 umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki 

Ins1aK _U23 posiada podstawowe umiejętności w zakresie improwizacji bądź 

kształtowania i tworzenia muzyki poza zapisem nutowym 

Kompetencje 

społeczne (K) 
Ins1aK _K01 potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje 

Ins1aK _K02 realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej 

stylistyce - wynikające z wykorzystania wiedzy i wyobraźni twórczej 



 

 

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 

 

Gitara klasyczna i flamenco - analogie i różnice. Klasyfikacja stylów flamenco. Nauka podstawowych technik gry 

stosowanych we flamenco – rasgueado, gra kciukiem, golpe. Compas flamenco. Podstawowe zagadnienia z zakresu 

harmonii flamenco. Nomenklatura używana we flamenco. Metody kształcenia stosowane we flamenco.  Zapis nutowy 

stosowany we flamenco. Nauka podstawowych form flamenco – Solea. 
 

 

Semestr II   
 

Nauka podstawowych form flamenco – Tientos, Tangos, Fandango, Solea por Buleria, Bulerias, Sevillanas. Improwizacja 

we flamenco. Flamenco – historia stylu i najważniejsi wykonawcy. Akompaniament flamenco. Estetyka flamenco.  

Odniesienie flamenco do innych stylów muzycznych. Zastosowanie poznanej wiedzy w utworach z repertuaru gitarzysty 

klasycznego. 

 
 

Metody kształcenia 

Dyskusja dydaktyczna, prezentacja, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, 

wyjaśnienie, opowiadanie, pokaz. 
 

Metody weryfikacji efektów 

uczenia się 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol efektu 

1) Weryfikacja w trakcie dyskusji dydaktycznej na 

zajęciach 

 

2) Weryfikacja na podstawie wykonywanych utworów 

podczas zajęć i zaliczeń. 

Ins1aK_W01 

Ins1aK_W02 

Ins1aK_W03 

Ins1aK_W07 

Ins1aK_W08 

Ins1aK_W09 

Ins1aK _U01 

Ins1aK _U02 

Ins1aK _U03 

Ins1aK _U04 

Ins1aK _U08 

Ins1aK _U09 

Ins1aK _U15 

Ins1aK _U23 

Ins1aK _K01 

Ins1aK _K02 

Ins1aK _K04 

Ins1aK _K10 
 



 

 

Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną. Student musi wykazać się znajomością i umiejętnością wykonania 

podstawowych form flamenco - Solea, Tangos, Fandangos, Bulerias - stosując poznane 

techniki gry flamenco. 

 

Literatura 

J. Martin - El arte flamenco de la guitarra 

La guitarra flamenca de Merengue de Cordoba 

La guitarra flamenca de Gerardo Nuñez 

Gerhard Graf-Martinez - Flamenco guitar method 

Jakub Niedoborek - Gitara klasyczna i flamenco - analogie i różnice 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30  

Przygotowywanie się do zajęć 80 

Konsultacje 0 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 20 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 0 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 130 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Możliwość poszerzenia repertuaru, a co za tym idzie występów dla bardziej zróżnicowanej publiczności. 

 

 


