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Bytom, dn. 21 września 2021 

 
REGULAMIN 

LABORATORIUM INSPIRACJI I INNOWACJI TWÓRCZYCH (LIIT) 
na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu 

na rok akademicki 2021/2022 
 

§1 

Założenia LIIT 

Celem LIIT jest pobudzenie kreatywności i innowacyjnego myślenia w oparciu o zajęcia warsztatowe 

(pracownie i warsztaty znajdujące się w ofercie Wydziału na dany rok akademicki) prowadzone 

przez polskich i międzynarodowych twórców sztuk widowiskowych, w tym tańca, teatru i muzyki. 

Laboratorium jest formą uczenia się profesjonalizmu w praktyce, w tym: łączenia teorii z praktyką, zasad 

pracy na scenie zawodowej, zasad komponowania, realizacji i wykonania projektu artystycznego. W 

procesie, jaki w ramach LIIT przechodzą studenci ważnymi aspektami są: metody komunikacji ruchowej 

(w tym organizacji przestrzeni, teatralizacji, wizualizacji, wykorzystania muzyki, itp.), kultura fizyczna 

(ruchowa i taneczna), precyzja wykonania (na którą składa się świadomość fizycznych elementów 

choreografii), świadomość wykorzystania elementów choreografii oraz zwracanie uwagi na zgranie 

wszystkich elementów kompozycji z ogólnym zamysłem twórcy. Realizacja LIIT wspiera rozwój studenta 

poprzez kontakt z profesjonalistami i przygotowuje do prowadzenia samodzielnego procesu twórczego, 

w tym doskonali kompetencje związane z samoorganizacją. 

§2 

Organizacja LIIT 

1. LIIT jest przedmiotem do wyboru z puli Kreatywność i Innowacja. Student zalicza go na drugim i 

czwartym roku studiów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Regulaminie. Zaliczenie 

Laboratorium związane jest z wyborem przez studenta konkretnych pracowni i zrealizowania 

własnego projektu, w oparciu o zdobyte doświadczenia.  

 

2. Oferta pracowni w bieżącym roku akademickim obejmuje co najmniej 6 propozycji.  
 Dopuszcza się studentów drugiego roku na pierwszym semestrze w uczestniczeniu, jako wolni 
słuchacze w warsztatach LIITu. 

3. Zapisu na pracownie student dokonuje najpóźniej 2 tygodnie po rozpoczęciu roku akademickiego 
w Dziekanacie. Informacja o limitach uczestnictwa w poszczególnych pracowniach zostanie 
udostępniona studentom w Dziekanacie w zależności od indywidualnych ustaleń z prowadzącymi 
pracownię (nie mniej niż 10 osób  - maksymalnie 20 osób ,chyba że prowadzący w porozumieniu 
z dziekanem wyrazi zgodę na większą ilość uczestników] 

4. Priorytetowe są pracownie organizowane przez Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. W wyjątkowych 

wypadkach dopuszczalne jest zaliczenie zajęć organizowanych poza Wydziałem. W tym przypadku 

należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana. 
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5. Cały proces uczestnictwa studentów w pracowniach i kolejne etapy zaliczenia przedmiotu 

koordynują prowadzący LIIT, wyznaczeni przez Dziekana na dany rok akademicki dla 

poszczególnych roczników (w załączniku nr 3 znajdują się adresy mailowe koordynatorów). 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jak np. wprowadzenie stanu zagrożenia 

epidemicznego władze wydziału WTT dopuszczają  zmianę prowadzącego ,harmonogramu  oraz 

formy przeprowadzenia zajęć. 

§3 

Zasady zaliczania przedmiotu 

1. Warunkiem zaliczenia LIIT jest: 

a. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS,  

b. Stworzenie autorskiego projektu, inspirowanego tematyką lub formą wszystkich wybranych 

przez studenta pracowni. 

c. Złożenie przez studenta określonych sprawozdań. 

Liczba punktów ECTS za realizację LIIT różni się w zależności od roku studiów i semestru  
(inaczej w semestrze letnim i zimowym), co przedstawia poniższa tabela: 

 

 Studenci II roku 
 

Studenci IV roku 

semestr 

zimowy 

 4 punkty ECTS 

obowiązkowo 1 pracownia 

 

zaliczenie obejmuje:  

- zaliczenie obecności w 1 pracowni 

(potwierdzone wpisem prowadzących dane 

zajęcia),  

- złożenie 2 pisemnych refleksji na temat 

odbytej pracowni 

 

semestr 

letni 

5 punktów ECTS 

obowiązkowo 2 pracownie 

 

zaliczenie obejmuje:  

- zaliczenie obecności w obu pracowniach 

(potwierdzone wpisem prowadzących 

dane zajęcia),  

- złożenie 2 pisemnych refleksji na temat 

odbytej pracowni,  

- złożenie 1 opisu projektu inspirowanego 

wybranymi pracowniami,  

12 punktów ECTS 

obowiązkowo 2 pracownie 

 

zaliczenie obejmuje:  

- zaliczenie obecności w obu pracowniach 

(potwierdzone wpisem prowadzących dane 

zajęcia),  

- złożenie 2 pisemnych refleksji na temat 

odbytej pracowni,  

- złożenie 1 opisu projektu inspirowanego 

wybranymi pracowniami,  
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- 1 pokaz projektu 

- w sytuacji przedłużenia stanu zagrożenia 

pandemicznego dopuszcza się realizację 

projektu w formie video 

- 1 pokaz projektu 

- w sytuacji przedłużenia stanu zagrożenia 

pandemicznego dopuszcza się realizację 

projektu w formie video 

 

 

2. Po każdej pracowni, w terminie 7 dni od zakończenia warsztatów, student ma obowiązek oddać 

pisemną refleksję, stanowiącą podsumowanie jego uczestnictwa w wybranych zajęciach.  

3. W terminie do 3 tygodni po realizacji drugiej pracowni, student ma obowiązek oddać opis 

planowanego projektu. Planowany projekt ma wynikać z inspiracji wybraną pracownią lub 

stanowić kompilację inspiracji z obu pracowni.  

4. W terminie nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w danym semestrze, 

student ma obowiązek zaprezentowania swojego projektu.  

5. Refleksje i opisy projektów należy formułować zgodnie z wzorem załączonym do regulaminu 

(załączniki nr 1 i 2) i składać je do koordynatorów LIIT. 

6. W przypadku wolnych miejsc w pracowniach, student ma prawo wnioskować o zapisanie na 

dodatkową pracownię (ponad limit wskazany w par.3 pkt 1.) z pisemnym wnioskiem do 

koordynatora LIIT.  

7. Termin zaliczenia poprawkowego LIIT z danego semestru ustala koordynator LIIT.  

8. W przypadku zaliczania laboratorium poprzez stworzenie zewnętrznego spektaklu lub roli w 

spektaklu, należy: 

a) Uzyskać zgodę koordynatora LIIT i dziekana; 

b)  Złożyć wraz z prośbą o zgodę pisemny opis spektaklu/pracy nad rolą, który zawiera 

następujące informacje: krótki opis dzieła którego praca/spektakl dotyczy (założenia 

spektaklu, cele, zadania, tematyka), informacje o realizatorach (skład zespołu twórczego, 

krótka informacja o źródłach projektu, informacja o producencie), przebieg pracy nad rolą; 

O przyznaniu odpowiedniej ilości punktów ECTS decyduje koordynator LIIT na podstawie 

załączonego opisu i oceny nakładu pracy, którą student włożył w przygotowanie spektaklu/pracy 

nad rolą. 

 

§4 

Organizacja pokazów 

1. Na drugim roku pokaz ma mieć długość od 5 min. do 10 minut i może w nim wystąpić 

maksymalnie 3 osoby.   Na czwartym roku pokaz może trwać od 10 do 20 minut i może w nim 

wziąć udział maksymalnie 5 osób. Dopuszcza się użycie świateł scenicznych, kostiumów  

i rekwizytów. 

2. Pokazy studentów są oceniane przez komisję odbioru projektów, która składa się z 3 pedagogów 
na drugim i czwartym roku. 

3. Limity odbioru pokazów studenckich ustalane są przez Dziekana. 

4. Pokazy nie mogą odbywać się podczas sesji egzaminacyjnych. 

Dokładny termin pokazu należy ustalić z koordynatorem LIIT na danym roku.  

Za tryb organizacji pokazów, nadzór studentów (terminowość składania informacji i materiałów) 

odpowiadają koordynatorzy LIIT dla danych roczników, po wcześniejszej konsultacji ze sobą oraz 

Dziekanem wydziału. 

5. Za koordynację kwestii technicznych przy samej realizacji pokazu odpowiada realizator projektu 

(student).  
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6. Lista pokazów oraz członków komisji powinna być ustalona i potwierdzona przez studenta 

u odpowiedniego koordynatora LIIT. 

7. Wszystkie materiały: refleksje, opisy projektów – powinny dotrzeć do wszystkich członków komisji 

oraz do koordynatora LIIT najpóźniej na 3 dni przed prezentacją. Brak materiałów skutkuje 

niedopuszczeniem do prezentacji pokazu. 

8. Student prezentujący swój pokaz ma zadbać o to, by nagranie wideo pokazu znalazło się 

w Bibliotece WTT (podpisane, wraz z opisem projektu, w tym z określoną datą nagrania i nazwą 

pracowni). Jest to warunek uzyskania zaliczenia.  

 

§5 

Kryteria oceny projektów 

1. Podstawowym elementem podlegającym ocenie jest oryginalność i spójność wypowiedzi 
artystycznej, przemyślana konstrukcja i umiejętność czerpania inspiracji z pracy warsztatowej.  

2. Komisja musi wskazać szczegółowe kryteria oceny projektu w protokole odbioru. Komisja zwraca 
uwagę zarówno na techniczne aspekty wykonawcze, jak i koncepcję oraz jakości ruchowe, 
taneczne, kompozycyjne, świadomościowe i in. Wskazanie konkretnych kryteriów oceny danego 
projektu zawiera się w protokole odbioru projektu. 

3. Komisja po obejrzeniu projektu ma obowiązek omówić daną pracę z autorem pracy (lub 
wykonawcami za zgodą autora).   

4. Komisja wpisuje ocenę do protokołu odbioru pokazów studenckich i na jej podstawie koordynator 
LIIT wpisuje zaliczenia końcowe.  
 

 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 
 

……………………………………………………………………….. 

(podpis Dziekana) 


