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JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA 
ZAJĘĆ  
SPOSÓB 
KSZTAŁCENIA 

X zajęcia prowadzone stacjonarnie 

X zajęcia prowadzone hybrydowo 

X zajęcia prowadzone w formie zdalnej 

 

ROK I II III IV V 

SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS    
1 

       

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 

z udziałem nauczyciela, 

wynikających z planu studiów 

   
15 

       

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 

POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 

własna studenta 

10 
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METODY DYDAKTYCZNE wykład, wykład problemowy, wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, 
metoda projektowa, dyskusja dydaktyczna, konwersatorium, seminarium, inne 

SPOSÓB ZALICZENIA EK - egzamin komisyjny, E - egzamin, ZN - zaliczenie notą, ZAL - zaliczenie bez noty 
E-EK – egzamin komisyjny z użyciem metod i technik kształcenia na odległość, E-E – egzamin z użyciem metod i 
technik kształcenia na odległość, E-ZN – zaliczenie notą z użyciem metod i technik kształcenia na odległość, E-ZAL 
– zaliczenie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość 

 

FORMA ZALICZENIA – metoda 
weryfikacji zakładanych dla przedmiotu 
efektów uczenia się - z uwzględnieniem 
sposobu organizacji zajęć 

zasady e-oceny 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz aktywność, czynny udział w konwersacji. 
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TREŚCI MERYTORYCZNE 
❖ znajomość podstawowych pojęć i koncepcji oraz dziejów i rozwoju badań w zakresie wiedzy o teatrze, 

widowisku, performansie. 

❖  rozwinięcie umiejętności krytycznej i twórczej analizy oraz interpretacji różnorodnych tekstów teatralnych 

– dzieł sztuk widowiskowych, wykorzystując przy tym różnorodne tradycje, teorie i szkoły badawcze. 

❖ dostrzeganie i rozumienie sprzężenia sztuk widowiskowych i zjawisk społecznych. 

❖ rozwijanie i pogłębianie umiejętności kontekstualnego myślenia. 

❖ umiejętność twórczego przetwarzania zdobywanej wiedzy w procesie tworzenia. 

❖ umiejętność wykorzystania zdobytych wiedzy i umiejętności na polu własnej ścieżki badawczej. 

❖ uzyskanie odpowiedniego przygotowania, wiedzy i umiejętności niezbędnych do ustawicznej pracy nad 

sobą, do rozwijania kunsztu, zgłębiania artyzmu a tym samym pogłębiania rozwoju osobowości 

artystycznej. 
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ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 
odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 

 
 

Symbol efektów 
dla kierunku 

 
 

po ukończeniu studiów na kierunku 
AKTORSTWO 

Odniesienie 
do:   

uniwersalny 
ch     

charakteryst 
yk     

poziomów w 
PRK 

Odniesieni 
e do 

charaktery 
styk 

drugiego 
stopnia 
uczenia 
się PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie   

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

KA_W01 poprzez indywidualną pracę i poszukiwania osiąga gruntowną znajomość repertuaru związanego 

z kierunkiem i specjalnością w perspektywie porównawczej 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

KA_W03 zna style gry aktorskiej i formy ruchowej interpretacji (w tym najnowsze techniki i narzędzia 

stosowane przez wybitnych twórców) 

P7U_W P7S_WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

 

KA_W04 posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej kreowanej postaci P7U_W P7S_WK 

P7S_WG 
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KA_W05 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i 

praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego 

rozwoju 

P7U_W P7S_WG 

KA_W06 zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii teatru i filmu oraz wybranych gatunkach 

sztuk widowiskowych i zna literaturę związaną z tymi zagadnieniami 

P7U_W P7S_WG 

KA_W07 dysponuje poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki i jej 

związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, potrafi samodzielnie rozwijać tę wiedzę w sposób 

odpowiadający swojej specjalności 

P7U_W P7S_WG 

PS7_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 

w zakresie ekspresji artystycznej 

KA_U01 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie 

własnych koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UO 

w zakresie realizacji prac artystycznych 

KA_U02 wykazuje umiejętność rozumienia specyfiki różnych form dramatycznych oraz istoty konstrukcji 

scenariusza, samodzielnego oceniania tekstu literackiego i możliwości jego adaptacji dla teatru, filmu i innych 

pokrewnych gatunków sztuki widowiskowej 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

KA_U03 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych 

scen, dialogów, postaci dramatycznych w kształtowaniu roli aktorskiej 

P7U_U P7S_UW 

P7S_WG 

KA_U04 posiada  zdolność  rozumienia  technologii realizacji teatralnych,  telewizyjnych  i filmowych  oraz 

pokrewnych  gatunków  sztuk  widowiskowych;  stosowania  zasad  i  technik  adaptacji  utworów 

P7U_U P7S_UW 

 

 literackich i ich przekształcania na różne formy artystyczne   

KA_U05 posiada zdolność kreatywnego myślenia o tekście, a także wypracowywania własnych sposobów 

wyróżniania i interpretowania tworzywa dramatycznego, dokonywania analizy treściowej i porównawczej 

P7U_U P7S_UW 

P7S_WK 

KA_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym i twórczym związane z 

kierunkiem studiów 

P7U_U P7S_UW 
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KA_U07 jest   przygotowany/przygotowana   do współdziałania z   innymi   osobami w ramach prac 

zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) i zdolny/zdolna do podjęcia wiodącej roli 

w takich zespołach 

P7U_U P7S_UO 

P7S_UK 

PS7_KR 

w zakresie umiejętności warsztatowych 

KA_U08 posiada umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 

artystycznych 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

KA_U12 posiada umiejętność samodzielnej analizy tekstu literackiego oraz wytwarzania i zapamiętywania określonych 

stanów emocjonalnych poprzez logiczne i konsekwentne działanie słowem i 

ekspresją ciała 

P7U_U P7S_UW 

P7S_WK 

P7S_UU 

KA_U17 posiada umiejętności tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na tematy 

związane z ich specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i 

różnych źródeł 

P7U_U P7S_UK 

KA_U18 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w 

dziedzinie sztuki 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

KA_U19 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 

KA_U20 potrafi dyskutować na temat specjalistycznych zagadnień sztuk filmowych i teatralnych oraz 

prowadzić debatę w zróżnicowanym środowisku z zachowaniem szacunku dla wzajemnych poglądów 

P7U_U P7S_UK 

P7S_UW 

P7S_KO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KA_K01 kompetentnego, samodzielnego i świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy (także 

pochodzącej od ekspertów) w obrębie kierunku oraz w ramach innych działań kulturotwórczych, 

także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji 

P7U_K P7S_KR 

P7S_KO 

KA_K02 inicjowania działań artystycznych oraz podejmowania projektów o charakterze 

interdyscyplinarnym we współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 
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KA_K03 świadomego i odpowiedzialnego przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym w 

obrębie sztuk teatralnych i filmowych 

P7U_K P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

KA_K04 świadomego zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności  

i wiedzę z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w procesie ustawicznego samokształcenia 

P7U_U PS7_KR 

PS7_UU 

KA_K05 prowadzenia negocjacji i koordynowania organizacji przedsięwzięcia także w roli lidera/liderki P7U_U PS7_KR 

P7S_UO 

KA_K06 ciągłego rozwoju poprzez samodzielną pracę oraz inspirowania i organizowania procesu doskonalenia 

umiejętności warsztatowych innych osób 

P7U_U PS7_KR 

P7S_UU 

P7S_KK 

P7S_KO 

KA_K07 formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej 

ocenie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki 

P7U_K P7S_KK 

 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 

KA_K08 wykorzystywania mechanizmów psychologicznych wspomagających jego/jej działania w obrębie twórczości 

własnej i bezpiecznego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy 

P7U_K P7S_KK 

P7S_KO 

W zakresie komunikacji społecznej 

KA_K09 funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i 

swobodnego komunikowania się w rzeczywistości zawodowej aktora/aktorki 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

KA_K11 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z 

własną pracą i etosem zawodu 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

 
 
 
 
 
 
 



. 
 

dr Maria Spiss 
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