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S Y L A B U S  P R Z E D M I O T U  
Część B – NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

 
Rok akademicki 2022/2023 

 

NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

Sceny 
PRZEDMIOTY AKTORSKIE A 
AKTORSTWO 
Teatru Tańca Filia w Bytomiu 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, 
tytuł) 

Agnieszka Przepiórska-Frankiewicz, mgr 

STATUS PRZEDMIOTU Kierunkowy / ogólny obowiązkowy / do wyboru 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA 

x  zajęcia prowadzone stacjonarnie  
x  zajęcia prowadzone hybrydowo  
□  zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
x  zajęcia prowadzone z wspierającym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzje i 
szczegółowe rozwiązania co do formy prowadzenia zajęć będą dostosowywane do  właściwych 
rozporządzeń.  W sytuacji zajęć prowadzonych on-line wykorzystujemy platformę  Microsoft Teams, która 
jest  platformą służącą do komunikacji, łączącą funkcje prowadzenia wideokonferencji, połączeń głosowych, 
czatu, wirtualnej przestrzeni spotkań oraz udostępniania plików. MS Teams jest narzędziem wchodzącym w 
skład pakietu Microsoft Office 365. 

ROK I II III IV V 

SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS      5     

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

     75     
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SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

50 

METODY DYDAKTYCZNE  Wykład, wykład problemowy, wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z 
dyskusją, metoda projektowa, dyskusja dydaktyczna, konserwatorium, 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  

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji, egzamin ustny, pisemna praca zaliczeniowa, zaliczenie 
ustne/kolokwium, wykonanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie projektu, wykonanie określonej pracy 
praktycznej, prezentacja, przegląd, film, prezentacja internetowa w czasie rzeczywistym, inne  
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TREŚCI MERYTORYCZNE 1. Budowanie biografii postaci w oparciu o „metodę 36 pytań" 
2. Konstruowanie monologów wewnętrznych 
3.Prowadzenie pamiętnika postaci 
4. Prowadzona medytacja bohaterki/bohatera 
5. Tworzenie strumienia świadomości postaci 
6. Powoływanie do scenicznego życia persony. Rytuały, cechy, charakterystyczność 
7. Praca z sense memory - pamiecią emocjonalną 
8. Tworzenie historii relacji w oparciu o improwizacje aktorskie 
9. Analiza sceny: 
a. Szukanie dynamiki i punktów zwrotnych w scenie 
b. Wyznaczanie mini celów w scenie 
c. Ustalanie celów postaci 
d.Określanie przeszkód w scenie 
e. Odnajdywanie napięć między postaciami  
10. Praca z rekwizytem i kostiumem 
11. Samodzielna praca nad sceną. Stworzenie mini spektaklu na bazie sceny i monologu. Zamkniętej całości z 
użyciem rekwizytu, kostiumu i muzyki 
12. Umiejętność poruszania się w nowych formach dramaturgicznych 
13. Praca zespołowa nad współczesnym tekstem dramatycznym 
14. Relaksacja i bezpieczne wychodzenie z roli 
15. Wyznaczanie granic, określanie potrzeb dla bezpiecznej komfortowej pracy 
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LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Konstanty Stanisławski - „Praca aktora nad sobą”, „Praca aktora nad rolą” oraz „Etyka”, Stella Adler - „The 
Art of Acting” 
Malina Przśluga " Kobieta i życie" 
Bergman Scenariusze do wyboru 
Konstanty Stanisławski - „Praca aktora nad sobą”, „Praca aktora nad rolą” oraz „Etyka”, 
Michaił Czechow „O technice aktora” 
Maureen Murdoch „Podróż bohaterki” 
Christopher Vogler „Podróż autora” 
Miriam Toews „Głosy kobiet” 
Christina Lamb „Nasze ciała, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom” 
Swietłana Aleksiejewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” 
Swietłana Aleksiejewicz „Czarnobylska modlitwa” 
 

 

 
 
 
 
 

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

Symbol efektów 
dla kierunku 

po ukończeniu zajęć Sceny Prozą na III semestrze 

Odniesienie 
do: 
uniwersalny
ch 
charakterys
tyk 
poziomów w 
PRK 

Odniesieni
e do 
charaktery
styk 
drugiego 
stopnia 
uczenia się 
PRK 

WIEDZA: student/studentka - zna i rozumie   

w zakresie wiedzy  o realizacji prac artystycznych 
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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  

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 

UMIEJĘTNOŚCI: student/studentka - potrafi 

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_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_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_U11 posiada umiejętności w zakresie  plastyki ruchu oraz świadomość ciała w przestrzeni jako nośnika 
emocji 

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 
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KA_U15        zna techniki warsztatowe, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę; przez dalsze 
indywidualne studia powinien/powinna rozwijać nabyte umiejętności służące  tworzeniu, realizowaniu i 
wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

 
W zakresie umiejętności werbalnych 

KA_U16  posiada umiejętność świadomego posługiwania się aparatem mowy w każdej przestrzeni przeznaczonej 
do realizacji dzieła artystycznego, świadomego posługiwania się oddechem w budowaniu frazy, 
wrażliwość na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla wzbogacenia intonacji, elastyczności w 
posługiwaniu się środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu i dynamiki (harmonijne łączenie mowy z 
innymi środkami ekspresji aktorskiej) 

P7U_U P7S_UW 

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 

W zakresie publicznych prezentacji 

KA_U22 przyswoił/przyswoiła sobie formy zachowań związane z występami publicznymi podchodząc do nich w 
sposób wysoce odpowiedzialny, wykazuje umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością 

P7U_U P7S_UK 
P7S_UO 

 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student/studentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

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 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 
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____ mgr Agnieszka Przepiórska-Frankiewicz _______ 
  Podpis pedagoga  
            ________dr hab. Monika Jakowczuk______ 

Podpis dziekana  


