
SYLABUS PRZEDMIOTU 

Część B — NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

Rok akademicki 2021 - 2022 SEMEST PIERWSZY- ZIMOWY 

NAZWA PRZEDMIOTU PROZA 

NAZWA MODUŁU PROZA 

KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

AKTORSTWO 
AKTORSKI AST KRAKÓW 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) ZDZISŁAW SOŚNIERZ prof. uczelni 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) Kierunkowy obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 
Li zajęcia prowadzone stacjonarnie 
o zajęcia prowadzone hybrydowo 
Li zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
LI zajęcia prowadzone z wspierającym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

ROK I II III IV V 

SEMESTR ł 2 3 4 5 6 7 8 9 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 3 

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 
z udziałem nauczyciela, wynikających 

z planu studiów 

4 

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

35 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, dyskusja dydaktyczna, 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) EK - egzamin komisyjny Z - zaliczenie bez noty 

10 



FORMA ZALICZENIA— metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć (zostawić właściwe) 

zasady e-oceny 

Przegląd, praca artystyczna w formie publicznej prezentacji 

TREŚCI MERYTORYCZNE 

Studentka/student nabywa umiejętności rozczytania tekstu, rozszyfrowuje nie tylko warstwę 
dramatyczną, ale również strukturę przydzielonego mu tekstu, tzn.: akcenty logiczne, 
przesunięcia akcentów, dostosowywanie tekstu dla celów interpretacyjnych poprzez 
manewrowanie strukturą gramatyczną i emocjonalną (dramatyczną). Kształtuje prawdę 
osobistej wypowiedzi. 

Studentka/student nabywa umiejętność samodzielnej interpretacji literackiej i scenicznej 
utworów pisanych prozą. 
Studentka/student komunikuje się opanowanym pamięciowo i rozpracowanym tekstem z 
drugą osobą/partnerem/partnerką na scenie 
Studentka/student powinna/powinien nabyć umiejętność wewnętrznie usprawiedliwionego, 
logicznego i konsekwentnego działania słowem oraz nabyć „pozytywnego samopoczucia" na 
scenie a także umiejętność zapamiętania i odtworzenia stanów emocjonalnych będących 
przewodnią strukturą budującą zamierzony cel. 
Obserwacja koleżanek/kolegów podczas pracy nad tekstem/sceną jest niezbędnym 
elementem procesu dydaktycznego. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA 

GRUPY B I C: T. Bernhard "wymazywanie", "Chodzenie", "Autobiografie" - fragmenty 

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 AKTOSTWO 
Odniesienie do: 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów w PRK 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 

uczenia się PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 
KA_W04 posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej kreowanej postaci P7U W _ P7S WK _ 

P7S_WG 
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 

w zakresie realizacji prac artystycznych 
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 _ 

P75 _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 
P75 _UK 
PS7_KR 

w zakresie umiejętności warsztatowych 
W zakresie umiejętności improwizacyjnych 
KA_U23 posiada umiejętności odejścia od zapisanego tekstu dramatu/scenariusza/partytury działań w drodze 

improwizacji na rzecz tworzenia własnych form wyrazu 
P7U_U P7S _UW 

P7S _UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 
W zakresie niezależności 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 

W zakresie komunikacji społecznej 

Podpis pedagoga 

Po pis dziekana 


