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Cele przedmiotu 
przyswojenie wiedzy teoretycznej i umiejętności jej praktycznego zastosowania w 

zakresie harmonii szeroko rozumianego systemu funkcyjnego dur - moll   

 
Wymagania wstępne 

wiedza z zakresu zasad muzyki i harmonii funkcyjnej na poziomie szkoły muzycznej               

II stopnia 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 

KT1aK_W02 

 

 

 

KT1aK_W05 

 

 

 

 

Zna i rozumie teorię, metodologię i terminologię ogólną i 

szczegółową, odpowiednią dla sztuki muzycznej właściwą dla 

studiowanego kierunku i specjalności 

 

Zna i rozumie zagadnienia z zakresu harmonii funkcyjnej i zjawisk 

tonalno-harmonicznych doby XVIII, XIX i początków XX wieku  

P6S_WG 

 

 

 

P6S_WG 

 

 

 

 

Umiejętności (U) 

KT1aK_U01  

 

KT1aK_U02 

 

 

 

KT1aK_U11 

 

 

Potrafi tworzyć i realizować własne konstrukcje harmoniczne 

w ramach systemu funkcyjnego 

Potrafi rozpoznawać zjawiska harmoniczne charakterystyczne  

dla epok  od wczesnego klasycyzmu do późnego romantyzmu  

i operować nimi  

 

Posiada przygotowanie do uczenia przedmiotu „Harmonia”   

na różnych poziomach edukacji muzycznej 

P6S_UW 

 

P6S_UW 

 

 

 

P6Z_UO 

P6Z_UN 

 

 

Kompetencje 

społeczne (K) 

KT1aK_K01 

 

 

 

 

 

 

KT1aK_K02 

 

 

KT1aK_K04 

 

 

 

Jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do 

samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się 

umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania 

informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej 

argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością 

organizacji pracy 

 

Jest gotów do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, 

emocjonalności , zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy 

 
Jest gotów do samooceny i konstruktywnej krytyki w obrębie 

działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojętej kultury 

 

P6S_UU 

P6S_KR 

 
P6S_KK 

 
 

P6S_KK 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

Usytuowanie nauki harmonii w szeroko pojętej teorii muzyki oraz w kontekście europejskiego systemu dydaktycznego. 

Uporządkowanie podstawowych wiadomości teoretycznych z zakresu nauki harmonii. 

System funkcyjny dur-moll – diatonika i chromatyka: 

- modulacje (wiedza teoretyczna i realizacja praktyczna na instrumencie),  

- ćwiczenie umiejętności harmonizowania melodii sopranu lub basu w czterogłosie, w stylach między późnym barokiem a późnym 

romantyzmem  

- realizacja progresji harmonicznych.      

Analiza harmoniczna przykładów z literatury muzycznej doby XVIII i XIX w. 

Wprowadzenie do praktyki basso continuo i realizacja praktyczna.  

Semestr II 

Enharmonia: modulacje (wiedza teoretyczna i realizacja praktyczna na instrumencie).  

Analiza harmoniczna przykładów z literatury muzycznej doby XIX i przełomu XIX/XX wieku.  

Improwizowanie konstrukcji harmonicznych oraz ćwiczenie umiejętności harmonizowania melodii w stylach między wczesnym 

klasycyzmem a późnym romantyzmem w odmiennych fakturach. 

Dojrzała i biegła realizacja basso continuo. 

Analiza formalna i harmoniczna wybranych cykli wariacji.    

Samodzielna „twórczość”:  

- harmonizacja wybranej pieśni na zespół chóralny, 

- cykl wariacji  w języku tonalności dur-moll (dowolny typ obsady). 

Metody kształcenia 

- wykład problemowy 

- dyskusje i analizy przypadków 

- ćwiczenia  w grupach 

- aktywizacja indywidualna (referaty, prezentacje) 

- ćwiczenia przy instrumencie 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

- egzamin pisemny i ustny 

- realizacja zleconych zadań 

- prezentacja publiczna (własne opracowania i kompozycje) 

KT1aK_W02 

KT1aK_W05 

KT1aK_U01  

KT1aK_U02 

KT1aK_U11 

KT1aK_K01 

KT1aK_K02 

KT1aK_K04 

 

 

 

 

 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
sem. I – zaliczenie z oceną; sem. II - egzamin 

Literatura podstawowa:  
A. Jarzębska, Z dziejów myśli o muzyce…,Musica Iagellonica, Kraków 2002 – wybrane rozdziały. 

J. M. Chomiński, Harmonia, hasło w: „Encyklopedia Muzyki”, PWN, Warszawa 1995. 

C. Dahlhaus i in. Harmony, hasło w: „The New Grove Dictionary of Music and Musicians”, ed. by Sadie Stanley, New York 2000.  

M. Fieldorf, A. Frączkiewicz, Zasady modulacji, PWM, Kraków 1964. 

J. Targosz, Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków 1993. 

F. Wesołowski, Basso continuo – teoria i praktyka, Astra, Łódź 2006. 

F. Wesołowski – Nauka harmonii, Akademia Muzyczna, Łódź 2008. 

Literatura uzupełniająca: 

K. Sikorski, Harmonia, PWM, Kraków 1972. 

M. Rimski – Korsakow, Harmonia. Podstawowe zasady, PWM (II wyd.) 1970. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 60 

Konsultacje 5 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 40 



Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 10 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 
4 

Praktyki  (jeśli obowiązują) - 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 
- 

Liczba punktów ECTS 

 

 

- 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

- przygotowany do kontynuacji studiów I stopnia  

- przygotowany do realizacji przedmiotu „Harmonia XX w.” 

- przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Harmonia” w szkołach muzycznych i ogólnokształcących szkołach 

muzycznych II stopnia oraz w placówkach kształcenia artystycznego, po uzyskaniu wymaganego przygotowania pedagogicznego 

 


