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KARTA PRZEDMIOTU          WNH2 (cykl 2020-2023) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Harmonia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Harmony 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Miłosz Aleksandrowicz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 30+30 I, II 2+2 

 

Wymagania wstępne Znajomość notacji muzycznej, znajomość zasad muzyki, słuch muzyczny 
umożliwiający świadomą percepcję współbrzmień. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad harmonii funkcyjnej dur-moll (m.in. zasady budowy 
współbrzmień; poznanie konstrukcji i naturalnych podstaw struktur akordowych wykorzystywanych w 
muzyce europejskiej XVII-XIX wieku; poznanie zasad doboru akordów odpowiednich dla harmonizacji 
danej melodii z uwzględnieniem określonych założeń stylistycznych; rozwijanie słuchu muzycznego i 
wyobraźni harmonicznej; poznanie zasad jednoczesnego prowadzenia kilku głosów: harmonizacja melodii; 
wykształcenie umiejętności rozumienia i analizy harmoniki utworów wielogłosowych; poznanie reguł 
harmonii w powiązaniu z innymi elementami dzieła muzycznego: melodyką, fakturą, budową formalną; 
poznanie praktycznych rozwiązań mających zastosowanie w praktyce kompozytorskiej oraz nabycie wiedzy 
i umiejętności w zakresie kreatywnej interpretacji reguł harmonii prezentowanych w podręcznikach 
dydaktycznych; nabycie umiejętności samodzielnego doboru środków harmonicznych przy 
harmonizowaniu danej melodii). Nabycie kompetencji społecznych w obszarach, w których niezbędna jest 
wiedza i umiejętności w zakresie teorii i praktyki harmonii funkcyjnej dur-moll. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę terminologiczną z zakresu teorii i 
praktyki harmonii funkcyjnej dur-moll; student zna i potrafi nazwać 
różne typy współbrzmień, które są stosowane w harmonizacji melodii; 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi poprawnie operować polskojęzyczną terminologią 
muzyczną i muzykologiczną z zakresu harmonii funkcyjnej dur-moll; 
student potrafi samodzielnie zharmonizować daną melodię zgodnie z 
zasadami systemu funkcyjnego dur-moll. 

K_U04 

U_02 Student potrafi odczytać symbole i oznaczenia stosowane w zapisie 
funkcji harmonicznych w systemie funkcyjnym dur-moll i potrafi je 
zrealizować w praktyce harmonizowania melodii; student potrafi 
ocenić poprawność harmonizacji melodii i podpisanych pod nią funkcji 
harmonicznych; student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z 
zakresu harmonii teoretycznej w praktyce. 

K_U06 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Reguły harmonii funkcyjnej dur-moll w ujęciu teoretycznym i praktycznym; trójdźwięki na stopniach 
głównych i pobocznych; pojęcie przewrotu akordu; charakterystyka i rola dysonansu w systemie harmonii 
funkcyjnej dur-moll; czterodźwięki septymowe, akordy nonowe, trójdźwięki z dodaną sekstą i akordy 
wtrącone oraz zasady stosowania wszystkich wymienionych typów współbrzmień; dźwięki przejściowe, 
dźwięki opóźnione, dźwięki wyprzedzające, dźwięki oderwane, i inne – teoria i praktyka ich zastosowania; 
optymalizacja doboru środków harmonicznych; pojęcie planu tonalnego w utworze muzycznym; 
modulacje; wprowadzenie do analizy harmonicznej – zastosowanie teorii harmonii w praktycznej analizie 
struktur brzmieniowych dzieła muzycznego. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Protokół / Uzupełnione  
i ocenione kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Protokół / Uzupełnione  
i ocenione kolokwium U_02 Ćwiczenia praktyczne 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student bardzo dobrze rozumie istotę budowy struktur harmonicznych oraz zna 
zasady łączenia akordów. Ponadto bardzo dobrze zna fundamenty systemu 
funkcyjnego dur-moll i naukowe uzasadnienie podręcznikowych reguł. Posiada 
dogłębną wiedzę, która pozwoli mu dokonać analizy harmonicznej utworów 
muzycznych. Student potrafi w sposób twórczy i interesujący zharmonizować 
daną melodii. Student ma świadomość istnienia powiązań między regułami 
harmonii, a fakturą dzieła muzycznego. Student ma doskonałą wiedzę na temat 
możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Ocena dobra Student w stopniu dobrym opanował rządzące systemem funkcyjnym reguły i 
umie dokonać samodzielnej analizy harmonicznej dzieła muzycznego w stopniu 
dobrym. Student rozumie dość dobrze istotę budowy struktur harmonicznych i 
zna większość zasad łączenia akordów. Posiada dość dobrą wiedzę pozwalającą 
mu na dokonanie dość dokładnej analizy harmonicznej utworów muzycznych. 
Student potrafi w stopniu dobrym dokonać harmonizacji danej melodii. Student 
ma dość dobrą świadomość istnienia powiązań między regułami harmonii, a 
fakturą dzieła muzycznego. Student ma dość dobrą wiedzę na temat możliwości 
wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Ocena dostateczna Student w stopniu dostatecznym opanował rządzące systemem funkcyjnym 
reguły i umie dokonać samodzielnej analizy harmonicznej dzieła muzycznego w 
stopniu dostatecznym. Student nie rozumie w pełni istoty budowy struktur 
harmonicznych oraz zna jedynie podstawowe zasady łączenia akordów. Nie 
posiada też wiedzy, która by pozwoliła mu dokonać pełnej analizy harmonicznej 
utworów muzycznych. Student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać 
harmonizacji danej melodii. Student nie ma pełnej świadomości istnienia 
powiązań między regułami harmonii, a fakturą dzieła muzycznego. Student 
orientuje się jedynie w stopniu dostatecznym, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w 
praktyce. 

Ocena niedostateczna Student nie opanował rządzących systemem funkcyjnym reguł i nie umie 
dokonać samodzielnej analizy harmonicznej dzieła muzycznego. Student nie 
rozumie istoty budowy struktur harmonicznych oraz nie zna zasad łączenia 
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akordów. Nie posiada wiedzy, która by pozwoliła mu dokonać analizy 
harmonicznej utworów muzycznych. Student nie potrafi dokonać interesującej 
harmonizacji danej melodii. Student nie ma świadomości istnienia powiązań 
między regułami harmonii, a fakturą dzieła muzycznego. Student nie wie, jak 
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

K. Sikorski, Harmonia, cz. I i II, Kraków 1996 
K. Sikorski, Ćwiczenia z harmonii, Kraków 1996 
F. Wesołowski, Nauka harmonii, Łódź 1997 
J. Targosz, Podstawy harmonii funkcyjnej, Kraków 1993 
F. Wesołowski, Materiały do ćwiczeń harmonicznych, Kraków 1996 
F. Wesołowski, Rozwój systemu tonalnego dur–moll, Warszawa 2006 
A. Poszowski, Harmonia systemu tonalnego dur–moll, Gdańsk 2001 
J. Gawlas, Harmonia funkcyjna, Kraków 1973 

Literatura uzupełniająca 

J. M. Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, Kraków, 1990 
A. Frączkiewicz, M. Fieldorf, Zasady modulacji - podręcznik pomocniczy do nauki harmonii, Kraków 1996 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 


