
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Celem studiów jest 
wykształcenie młodych 
instrumentalistów i wo-
kalistów, którzy poprzez 
swe kreatywne działania 
muzyczne będą podnosili 
poziom polskiej muzy-
ki estradowej i kultury 
muzycznej.

prof. dr hab. Wojciech Niedziela
Dyrektor Instytutu Jazzu

JAK UcZYMY?
Posiadamy w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/mp3/
USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji 
- zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany, klasy 
wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową, mikro-
fony, wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd. Sale 
wykładowe wyposażone są w multimedia.

cZEgO UcZYMY? 
Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie 
lub jazzowego śpiewu. Wszystkie niezbędne przedmioty 
i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone są 
na poziomie akademickim. Student ma także możliwość 
dodatkowego rozwoju poprzez działalność w kołach  
naukowych.
Na specjalności realizacja dźwięku podstawowym 
założeniem jest przede wszystkim nauczanie studen-
ta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realiza-
cji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym 
narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer 
i DAW, czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środo-
wisko muzyczne (program), w którym odbywa się w 
zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu 
m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu  
i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie bez-
względnie posiadać wiedzę, jak obsługiwać podstawowe 
narzędzie pracy na stanowisku realizatora dźwięku. 

Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie za-
równo z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości 
muzyki jazzowej. Uczelnia podjęła starania o podwójny 
dyplom z Branderburgische Technische Universität w Cot-
tbus. Instytut Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi szeroko za-
krojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz 
współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczący-
mi ośrodkami muzycznymi w Polsce.
NIEch INNI cI ZAZDROSZcZą
Nauki z gwiazdami - znanymi muzykami:
prof. dr hab. Wojciech Niedziela, prof. dr hab. Jacek Me-
ira, prof. dr hab. Karol Ferfecki, dr hab. Piotr Baron, prof. 
PWSZ w Nysie, dr hab. Inga Lewandowska, prof. PWSZ  
w Nysie, prof. Grzegorz Nagórski, dr Piotr Schmidt, mgr Ja-
rosław Bothur, mgr Aleksandra Brzeźnicka, mgr Arkadiusz  
Czyżewski, mgr Mariusz Drożdżal, mgr Piotr Furtas,  
mgr Roman Hudaszek, mgr Danuta Sendecka, mgr Marcin 
Wawrzynowicz, mgr Cezary Wojciechowski.
WEJDź NA WYżSZY pOZIOM
W ramach kierunku działają koła naukowe:
•	Studenckie	Koło	Naukowe	„Nysa	Gospel	Choir”,	
•	Studenckie	Koło	Naukowe	Produkcji	Muzycznej,
•	Studenckie	Koło	Naukowe	-	Akademicka	Scena		
Muzyczna,

•	Chór	Akademicki	PWSZ	w	Nysie.

Kształcenie na tym kierunku jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wska-
zaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy studenta. Student zdobywa wiedzę poprzez 
analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych, 
komponowanie i aranżowanie utworów w różnej stylistyce i ekspresji. Ponadto poznaje zasady i funkcjono-
wanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizował.

SpEcJALNOŚcI:
• instrument główny do wyboru: fortepian, gitara, 

kontrabas, perkusja, trąbka, puzon, saksofon 
lub śpiew solowy

• realizacja dźwięku
• edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
licencjat

cZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE pRZEDMIOTY:
• analiza dzieła muzycznego jazzowego z audycjami
• big-band (tylko dla instrumentalistów)
• chór
• dykcja i recytacja, emisja głosu
• harmonia jazzowa
• improwizacja
• instrumentoznawstwo
• kompozycja i aranżacja
• kształcenie słuchu
• literatura i historia jazzu
• reżyseria muzyczna
• rytm w jazzie
• techniki pracy w studio
• zespół instrumentalny/zespół wokalny

przedmioty na specjalności realizacja dźwięku:
• akustyka 
• urządzenia elektroakustyczne
• techniki komputerowe w realizacji nagrań 
• techniki studyjne 
• mastering
• techniki nagłośnienia

przedmioty na specjalności edukacja artystyczna:
• dyrygowanie
• metodyka nauczania muzyki dzieci, młodzieży, 

dorosłych
• zespół wokalny
• instrumentarium Orffa
• psychologia i pedagogika
• emisja głosu

pRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki po I i II roku studiów)

UcZELNIE pARTNERSKIE:
• Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
• Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 

Chorwacja
• Technological Educational Institute (TEI) of 

Crete, Grecja
• Nord University, Norwegia
• Firat University, Turcja

pO STUDIAch:
• praca w szkolnictwie ogólnym i muzycznym 

pierwszego i drugiego stopnia (po odbyciu stu-
diów uzupełniających), prowadzenie aktywnej 
działalności koncertowej i nagraniowej (indy-
widualnie i w instytucjach kultury), prowadze-
nie warsztatów muzycznych, współrealizacja 
projektów artystycznych i multimedialnych, 
organizacja imprez estradowych w zakresie 
muzyki estradowej i pokrewnej

• tworzenie produkcji muzycznych, miksowanie 
dźwięków, rekonstrukcja dźwięku, mastering, 
montaż, a także nagłaśnianie

• praca w studiach nagrań, radio, telewizji, teatrze, 
imprezach plenerowych, koncertach live itp.

• kontynuacja studiów na poziomie magister-
skim w kraju lub za granicą
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