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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
 

 

Nazwa przedmiotu: 

Big band 
Kod przedmiotu: 

II / I / S II / 4 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

 

Data 

1.10.2018 

Nazwa kierunku: 

INSTRUMENTALISTYKA 

Forma studiów: 
STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

Status przedmiotu: 
WYBIERALNY 

Specjalność: 

Dotyczy wszyskich specjalności jazzowych 
Rok / semestr: 

IV/1 –2 

Języki nauczania przedmiotu: 

POLSKI, ANGIELSKI 
Forma zajęć: 

Zbiorowe 
Rodzaj zajęć: 

Ćwiczenia 
Wymiar zajęć: 

180 

Koordynator przedmiotu Dr Wojciech Groborz 

Prowadzący zajęcia Dr Wojciech Groborz 

Cele przedmiotu 

Umiejętność gry w dużym zespole jazzowym 

• Jednorodność frazowania, artykulacji i dynamiki 

• Kształcenie prawidłowej interpretacji poszczególnych sposobów zapisu Muzyki jazzo-

wej 

• Pogłebianie umiejętności czytania a-vista 

• Znajomość tradycji repertuaru big-bandowego 

• Prezentacja publiczna przygotowanego materiału zgodnie z ogólnie przyjętą etyką es-

tradową 

Wymagania wstępne Wg wymagań egzaminu wstępnego Specjaności Jazzowych 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie efektów 

kształcenia  
w obszarze kształce-

nia  
w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) Ins2aK_W01 osiągnął gruntowną znajomość repertuaru związanego 

przedmiotem 

P7S_WG 

Ins2aK_W03 zna kontekst historyczny i kulturowy Muzyki big-bandowej 

oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę  

P7S_WG 

Ins2aK_W05 zna i rozumie trendy rozwojowe w historii muzyki big-ban-

dowej, a także zna gruntownie style i gatunki muzyczne 

wraz z reprezentatywnymi dla nich dziełami oraz związane 
z nimi tradycje wykonawcze 

P7S_WG 

Ins2aK_W06 poznał wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umoż-

liwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej 

P7S_WG 
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Umiejętności (U) Ins2aK _U02 wykonuje obszerny repertuar związany ze swoją specjalno-
ścią, wykazując się swobodą w interpretowaniu utworów w 
różnych stylach i specjalizując się w wybranym przez siebie 
stylu 

P7S_UW 

Ins2aK _U03 wykazuje pełne opanowanie techniki (technik) gry na in-
strumencie, odpowiadające wymaganiom stawianym przez 
repertuar, z uwzględnieniem - jeśli dotyczy to danej spe-
cjalności i wybranego zakresu specjalizacji stylistycznej - hi-
storycznych technik wykonawczych w improwizacji jazzo-
wej 

P7S_UU 
P7S_UW 

Ins2aK _U05 jest przygotowany do współdziałania w dużym zespole jaz-
zowym w oparciu o wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, 
stylów muzycznych i tradycji wykonawczych, a także do 
podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych 

P7S_UO 

Kompetencje 

społeczne (K) 
Ins2aK _K06 jest zdolny do krytycznej oceny własnych działań twórczych 

i artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne przed-
sięwzięcia z zakresu kultury i sztuki 

P7S_KK 

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

P7S_UU 
P7S_KR 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

Zapoznanie się ze sposobami interpretacji rytmu, frazowania i artykulacji jazzowej w relacji do uproszczeń zapisu nuto-

wego 

Umiejętność zespołowego oddychania w sekcji dętej (frazowanie) 

Dbałość o intonację 

Umiejętność wydobycia ekspresji wykonawcze w grze zespołowej 

posiada umiejętność odczytania ideii kompozytora w granych utworach: szczególnie dotyczy to umiejętności doboru własci-

wych środków improwizacyjnych 

Znajomość elementów tradycyjnego repertuaru big-bandowego 

Przygotowanie koncertu semestralnego (koncertów semestralnych) 

Semestr II   
Znajomość umiejętności kształtowania oryginalnego brzmienia zespołu na podstawie reprezentatywnych utworów 

Podwyższanie umiejętności przez dobór odpowiednio trudniejszych utworów 

Przygotowanie koncertu semestralnego (koncertów semestralnych) 
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Metody kształcenia 

Metody nauczania praktycznego:  

• Rozwijanie umiejętności przez próby zespołowe (całość i próby sekcyjne),  

• Demonstracje interpretacji,  

• Wiadomości teoretyczne 

• Przekaz doświadczenia prowadzącego przedmiot 

• Przygotowanie min. 3 koncertów publicznyc/rok 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Obecność — 35% 

Aktywność i prawidłowość wykonania — 35% 

Wykonanie publiczne — 30% 

(obecność jest oczywiście obowiązkowa. W razie niemożności przybycia na 

zajęcia student ma obowiązek zgłosić to prowadzącemu zajęcia przed zaję-
ciami i w miarę możliwości wyznaczyć zastępcę na swoją pozycję) 

Ins2aK_W01 
Ins2aK_W03 

Ins2aK_W05 

Ins2aK_W06 

Ins2aK _U02 

Ins2aK _U03 

Ins2aK _U05 

Ins2aK _K06 

Ins2aK _K07 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie z oceną 
Publiczny koncert semestralny oceniany wspólnie przez prowadzącego przedmiot w konsultacji 

innymi pedagogami Katedry obserwującymi wykonanie. 

 

Literatura: Repertuar Big Bandów: D. Ellingtona, C. Basiego, J. Lunceforda, D. Gillespiego itp. oraz pisany przez prowa-

dzącego przedmiot, stosownie do potrzeb zespołu. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 180 

Przygotowywanie się do zajęć 65 

Konsultacje 15 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia - 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 40 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 300 

Liczba punktów ECTS 10 

Praktyki (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 
 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 
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Praca w dużym zespole jazzowym (orkiestry klubowe, okazjonalne, stałe — np. radiowe, koncertujące) 

 

 


