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Cele przedmiotu

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki jazzowej oraz przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia
(uzupełniających magisterskich) 

• doskonalenie techniki instrumentalnej w zakresie gry na flecie;
• kształcenie pamięci odtwórczej, wyobraźni i wrażliwości muzycznej;

• rozwijanie świadomości rytmicznej i harmonicznej;  
• kształcenie i doskonalenie umiejętności improwizacji jazzowej;
• doskonalenie czytania zapisu nutowego a vista;
• doskonalenie umiejętności i organizacji samodzielnej pracy nad wyznaczonymi

zadaniami;
• kształcenie umiejętności wykorzystywania technik artykulacyjnych właściwych

fletom etnicznym w wykonawstwie na flecie poprzecznym w systemie Boehm’a;
• rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości muzycznej, opanowanie instrumentu w

możliwie najwyższym stopniu a przez to nabycie samoświadomości artystycznej i
wykonawczej;

• praktyczne poznanie repertuaru jazzowego ze szcególnym uwzględnieniem
improwizacji fletowych;

• kształcenie twórczych umiejętności kreowania dzieła muzycznego oraz krytycznej
oceny własnych dokonań w zakresie sztuki wykonawczej w tym improwizacji;

• rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości muzycznej, opanowanie instrumentu w
możliwie najwyższym stopniu a przez to nabycie samoświadomości artystycznej i
wykonawczej;

• pomoc w wykryciu zdolności i predyspozycji studenta oraz odpowiednie
ukierunkowanie kształtowania osobowości artystycznej;

• rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z przyszłą
działalnością artystyczną, przygotowanie do uczestnictwa w życiu muzycznym
oraz upowszechniania wartości estetycznych sztuki muzycznej;
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Wymagania wstępne

Posiadanie świadectwa dojrzałości.
Zdanie egzaminu wstępnego na studia I stopnia z wynikiem co najmniej: egzamin 
kierunkowy – min. 18 punktów, egzaminy uzupełniające – min. 13 punktów z każdego 
egzaminu.
Egzamin kierunkowy składa się̨ z:  
1. egzaminu czytania zapisu nutowego a vista;  
2. egzaminu klauzurowego;  
3. egzaminu głównego o czasie trwania do 30 minut, zawierającego:  

a. dowolny utwór z klasycznego repertuaru muzyki fletowej, wykonany z 
towarzyszeniem fortepianu lub solo;

b. wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej (z towarzyszeniem sekcji 
rytmicznej), z improwizowanym solo, w tym: jeden oparty na formie bluesa, jeden 
balladowy (w tempie do MM 80) oraz utwór szybki lub w tempie średnim, w 
dowolnej stylistyce jazzowej;

Uwaga: dowolne dwa z w/w utworów powinny być́ publikowanymi standardami muzyki 
jazzowej. 

Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie efektów
kształcenia 
w obszarze
kształcenia 

w zakresie sztuki
do PRK

Wiedza (W) Ins2aK_W0
1

zna podstawowy repertuar związany ze swoją specjalnością
oraz podstawową terminologię muzyczną

P6S_WG

Ins2aK_W0
2

zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii 
muzyki jazzowej oraz orientuje się w dotyczącym tej 
problematyki piśmiennictwie

P6S_WG

Ins2aK_W0
3

zna główny zakres wzorców leżących u podstaw 
wykonawstwa muzyki jazzowej

P6S_WG

Ins2aK_W0
4

zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny
instrumentu związanego z jego specjalnością, a także
or i en tu j e s i ę w do tyczące j go p rob lema tyce
technologicznej  

P6S_WG
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Ins2aK_W0
5

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

P6S_WG

Ins2aK_W0
6

poznał wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, 
umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi 
artystycznej

P6S_WG

Ins2aK_W0
7

posiada wiedzę i umiejętności w zakresie konstruowania 
pracy naukowej i terminologii naukowej odnoszącej się do 
zjawisk muzycznych

P6S_WG

Ins2aK_W0
8

zna szeroki zakres wzorców leżących u podstaw 
improwizacji i umie je stosować w różnych kontekstach 
(dotyczy wybranych specjalności i wybranego zakresu 
programu studiów)

P6S_WG

Ins2aK_W1
0

wykazuje głębokie zrozumienie powiązań i zależności 
pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami 
studiów oraz wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju 
artystycznym 

P6S_WG

Ins2aK_W11 poznał trendy rozwojowe z zakresu dziedziny 
instrumentalistyka w szczególności w obrębie wybranej 
specjalności 

P6S_WK

Ins2aK_W1
2

dysponuje pogłębioną wiedzą o współczesnym życiu 
artystycznym i naukowym oraz instytucjach kultury w 
zakresie studiowanej specjalności 

P6S_WK
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Ins2aK_W1
3

posiada wiedzę w zakresie przepisów prawa, odnoszących 
się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności 
kulturalnej, medialnej, promocyjnej oraz finansowej, w 
szczególności prawa autorskiego i prawa związanego z 
zarządzaniem własnością intelektualną

P6S_WG

Ins2aK_W1
4

wykazuje znajomość podstawowych zagadnień związanych
z historycznie zorientowanym wykonawstwem muzyki 
dawnej oraz z technikami kompozytorskimi, notacją i 
praktyką wykonawczą muzyki współczesnej

P6S_WG

Ins2aK_W1
5

zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny 
instrumentu związanego z jego specjalnością, a także 
orientuje się w dotyczącej go problematyce 
technologicznej       

P6S_WG

Umiejętności (U) Ins2aK _U01 potrafi wykorzystywać wysoko rozwiniętą osobowość
artystyczną, umożliwiającą opracowywanie i realizowanie
własnych, oryginalnych koncepcji artystycznych w oparciu o
wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów muzycznych i
tradycji wykonawczych

P6S_UW

Ins2aK _U02 wykonuje obszerny repertuar związany ze swoją
specjalnością, wykazując się swobodą w interpretowaniu 
utworów w różnych stylach i specjalizując się w wybranym 
przez siebie stylu

P6S_UW

Ins2aK _U04 jest przygotowany do całkowicie samodzielnej pracy nad
repertuarem oraz wyrażania własnych koncepcji
artystycznych

P6S_UU
P6S_UW

Ins2aK _U05 jest przygotowany do współdziałania w różnych składach
instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w oparciu o
wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów
muzycznych i tradycji wykonawczych, a także do
podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (dotyczy
wybranych specjalności i wybranego zakresu programu
studiów)

P6S_UO
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Ins2aK _U06 osiągnął wysoki poziom biegłości w improwizowaniu
(dotyczy wybranych specjalności i wybranego zakresu
programu studiów)

P6S_UU
P6S_UW

Ins2aK _U10 jest w pełni przygotowany do samodzielnej pracy koncertowej i
wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z różnymi
rodzajami publiczności przez odpowiedni dobór programów
koncertowych oraz wierne, płynne i artystycznie
ukształtowane ich wykonywanie

P6S_UK

Kompetencje 
społeczne (K)

Ins2aK _K01 wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy,
podejmowania samodzielnych, nowych i kompleksowych
działań również w warunkach ograniczonego dostępu do
informacji, a także w stopniu znaczącym przyswoił sobie
umiejętność krytycznej oceny

P6S_UU
P6S_KK

Ins2aK _K02 w sposób świadomy i poparty doświadczeniem
wykorzystuje w różnych sytuacjach mechanizmy
psychologiczne wspomagające jego działania w kierunku
uzyskania pewności siebie

P6S_KK

Ins2aK _K03 posiada umiejętność inicjowania i przewodniczenia pracy
zespołowej, prowadzenia negocjacji oraz przekazywania
swoich rozwiązań i przemyśleń w sposób jednoznaczny
i zrozumiały zarówno dla odbiorców profesjonalnych, jak
i nieprofesjonalnych z zastosowaniem technologii
informacyjnych

P6S_KR
P6S_KO

Ins2aK _K04 potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne 
informacje, dokonuje ich hierarchizacji i syntezy na 
najwyższym poziomie

P6S_UU
P6S_KR

Ins2aK _K05 jest kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do 
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 
specjalności oraz innych szeroko pojętych działań 
kulturotwórczych

P6S_UU
P6S_KR
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Ins2aK _K06 jest zdolny do krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić 
inne przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki

P6S_KK

Ins2aK _K07 korzysta z możliwości poszerzania swojej wiedzy, 
modyfikuje ukształtowane w czasie studiów schematy 
poznawcze poprzez ustawiczne samokształcenie, jest 
gotów do inspirowania i organizowania procesu uczenia się
innych osób 

P6S_UU
P6S_KR

Ins2aK _K08 potrafi zaplanować swoją drogę kariery zawodowej, 
upowszechniać, w szerokich kręgach społecznych, treści i 
formy z zakresu kultury muzycznej oraz zarządzać 
zasobami własności intelektualnej w oparciu o znajomość 
prawa autorskiego

P6S_KO
P6S_KR

TREŚCI PROGRAMOWE

Dla każdego studenta proces nauczania jest indywidualny, dostosowany do predyspozycji i oczekiwań. Dla osiągnięcia  tego celu
opracowywane są długoterminowe plany kształcenia i elastyczne plany okresowe, uwzględniające harmonijny rozwój artysty. 
 

Semestr I 

 praca nad doskonaleniem aparatu gry i kształtowaniem dźwięku, ewentualna korekta w przypadku wystąpienia takiej
potrzeby;

 podstawowe zagadnienia dotyczące rytmu, harmonii, improwizacji fletowej w muzyce jazzowej;
 doskonalenie umiejętności posługiwania się skalami stosowanymi w muzyce jazzowej;
 praca nad świadomym wykorzystaniem dynamik fletowej w zespole jazzowym;

 rozwój umiejętności gry legato, non legato, staccato  w sposób tradycyjny jak również przy zachowaniu pulsacji

właściwej dla muzyki jazzowej;

 omówienie podstaw dotyczących gry w zespole jazzowym;
 przygotowanie do egzaminu technicznego 11 standardów jazzowych ustalonych na początku semestru i 2 transkrypcji

improwizacji jazzowych lub 2 etiud;
 przygotowanie do egzaminu 3 standardów jazzowych wybranych z listy 11 podanych na początku semestru, program

powinien być wykonany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej;

Semestr II  
 rozwój techniki gry i możliwości artykulacyjnych; 
 praca nad stabilnym aparatem gry i kształtowaniem dźwięku;
 opanowywanie posługiwania się wszystkimi rodzajami dynamiki, w całej skali fletu;
 przyswojenie 12-taktowej formy bluesa we wszystkich tonacjach:
 rozwój umiejętności adaptacji - na potrzeby kreacji własnego języka artystycznego - charakterystycznych dla fletu kodów

wykształconych min. przez artystów takich jak: Hubert Laws, Sam Most, Herbie Mann, Jeremy Steig, Steve Kujala, Eric 

Dolphy, James Mody, Magic Malik, Jorge Pardo; 

 przygotowanie do egzaminu technicznego 11 standardów jazzowych ustalonych na początku semestru i 2 transkrypcji
improwizacji jazzowych lub 2 etiud;

6



 przygotowanie do egzaminu 3 standardów jazzowych wybranych z listy 11 podanych na początku semestru,
program powinien być wykonany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej;

Semestr III
 wprowadzenie fletowych technik rozszerzonych - extendet technics 
 rozwój umiejętności  improwizacji w zakresie  progresji II-V-I we wszystkich tonacjach
 zagadnienia związane z czytaniem a vista; notacja stosowana w muzyce jazzowej
 praca z mikrofonem i systemem nagłośnieniowym;

 przygotowanie do egzaminu technicznego 12 standardów jazzowych ustalonych na początku semestru i 2 transkrypcji 

improwizacji jazzowych lub 2 etiud;

 przygotowanie do egzaminu 3 standardów jazzowych wybranych z listy 12 podanych na początku semestru, program
powinien być wykonany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej.

Semestr IV

 powtórzenie podstawowych zagadnień technicznych, korygowanie ewentualnych błędów

 rozwój umiejętności improwizacji w zespole zawierającym instrument harmoniczny i zespole nie zawierającym
instrumentu harmonicznego w skład którego wchodzą: flet, kontrabas, perkusja;

 doskonalenie  zagadnień związanych z realizacją notacji jazzowej; 

 rozwijanie umiejętności improwizacji opartej na formie AABA, tzw. „Rhythm Changes”
 przygotowanie do egzaminu technicznego 12 standardów jazzowych ustalonych na początku semestru i 2 transkrypcji

improwizacji jazzowych lub 2 etiud;

 przygotowanie do egzaminu 3 standardów jazzowych wybranych z listy 12 podanych na początku semestru,
program powinien być wykonany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej.

Semestr V
 kontynuacja pracy rozwijającej techniką gry;
 doskonalenie umiejętności gry a vista;
 doskonalenie precyzji rytmicznej;
 praca nad umiejętnością wykorzystywania technik artykulacyjnych właściwych fletom etnicznym w wykonawstwie na 

flecie poprzecznym w systemie Boehm’a;
 doskonalenie umiejętności posługiwania się skalami stosowanymi w muzyce jazzowej;

Semestr VI
 podsumowanie aspektów technicznych i wykonawczych omawianych w czasie dotychczasowej nauki;
 przygotowanie 45 minutowego recitalu dyplomowego;

Metody kształcenia  zajęcia indywidualne, konsultacje, ćwiczenia i seminaria, uczestnictwo w lekcjach mistrzowskich, 
warsztatach i lekcjach otwartych
- analiza nagrań́ wybitnych instrumentalistów jazzowych, wybieranych w kontekście istniejących w 
muzyce jazzowej kierunków i odmian stylistycznych
- samodzielne wykonywanie transkrypcji partii solowych i zespołowych
- nauka interpretacji notacji jazzowej
- pokonywanie problemów dotyczących artykulacji, frazowania, doskonalenia precyzji rytmicznej oraz 
czytania zapisu nutowego a vista
- poznawanie podstawowego repertuaru jazzowego, ćwiczenia typowych zwrotów i progresji 
harmonicznych
- praktyczna nauka improwizowania melodii, z uwzględnieniem zasad harmoniczno-melodycznych 
opartych na skalach alterowanych, całotonowych, kościelnych i pentatonicznych (skala „bluesowa”), 
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 - uczestnictwo czynne i bierne w koncertach obejmujących zakres studiów  
- analiza nagrań́ audio i video własnych wykonań studenta

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK

• Praca studenta w trakcie trwania studiów na każdym roku jest 
poddawana dwukrotnemu sprawdzianowi i ocenie

• Sprawdzian ma formę̨ egzaminu praktycznego i odbywa się̨ w sesji 
zimowej i letniej,  

• Pierwsze cztery semestry obejmują̨ dodatkowo egzamin techniczny,
na którym student prezentuje stopień́ opanowania warsztatu 
instrumentalnego

• Egzaminy są̨ warunkiem promocji na następny semestr i stanowią̨ 
obraz rozwoju studenta, jego warsztatu instrumentalnego, 
muzykalności oraz kierunku zainteresowań
W trakcie egzaminu student wykonuje trzy utwory (z
towarzyszeniem zespołu), dowolnie wybrane z obowiązującego w
danym semestrze kanonu standardów jazowych

Ins2aK_W01
Ins2aK_W02
Ins2aK_W03
Ins2aK_W04
Ins2aK_W05
Ins2aK_W06
Ins2aK_W07
Ins2aK_W08
Ins2aK_W10
Ins2aK_W11
Ins2aK_W12
Ins2aK_W13
Ins2aK_W14
Ins2aK_W15
Ins2aK _U01
Ins2aK _U02
Ins2aK _U04
Ins2aK _U05
Ins2aK _U06
Ins2aK _U10
Ins2aK _K01
Ins2aK _K02
Ins2aK _K03
Ins2aK _K04
Ins2aK _K05
Ins2aK _K06
Ins2aK _K07
Ins2aK _K08

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia w każdym semestrze jest przygotowanie przez studenta 
programu w stopniu umożliwiającym jego publiczną prezentację.
Podczas egzaminów oceniane jest techniczne przygotowanie programu  oraz poziom 
artystyczny wykonywanych utworów.  Uzyskane nagrody na konkursach mają wpływ na 
ogólną ocenę studenta.

Literatura Obowiązkowa:

Sarpay Ozcagatay - „Unlock: The Jazz Flute” (Volume 1-4)
Hubert Laws, Paquito D'Rivera, David Liebman, Lenny Pickett, Joe Lovano, Ernie Watts  - “Sax/flute lessons with the greats”
Sam Most -“Jazz Flute Conceptions” 
Composed by Yusef Lateef  -„Flute Book of the Blues”

Litaratura uzupełniająca:

„Atonal Jazz” - Meyer Kupferman 
Transkrypcje improwizacji Huberta Lawsa:

Say It Witah Silence”, „Seven Steps”, „Moments Notice”, „Pensativa”, „Family”, „Land of passion” Transkrypcje improwizacji 
Sam Most’a

“Relaxin Aat Camarillo”, „Cherokee” , „Body and Sou”l , „Oleo”
“The Other Flute” - Robert Dick
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“Tone development throught extended techniques” -Robert Dick 

 Nagrania CD:

 Hubert Laws “In the beginning” 

 Hebert Laws”Family” 

 McCoy Tyner – “Fly With the Wind” 

 Magic Malik “Saoule” 

 Jeremy Steig “Flute fever” 

Sam Most Quartet Plus Two 

Sam Most “ Mostly Flute” 

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 180

Przygotowywanie się do zajęć 955

Konsultacje 15
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 150
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 150
Łączny nakład pracy studenta w godz. 1450

Liczba punktów ECTS 58

Praktyki (jeśli obowiązują) Praktyki realizowane są w ramach przedmiotów obowiązkowych 
wybieralnych 

Łączny nakład pracy studenta w godz.

Liczba punktów ECTS

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Prowadzenie samodzielnej działalności koncertowej
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