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Rok akademicki 2021/2022 

NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 

KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

SEMINARIUM WOKALNE 

TECHNIKA WOKALNA I WYMOWA SCENICZNA 
AKTORSTWO 
AKTORSKI, spec. aktorstwo dramatyczne 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) mgr Konrad Mastyło 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) Obowiązkowy ogólny 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

o zajęcia prowadzone stacjonarnie 
o zajęcia prowadzone hybrydowo 
D zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
D zajęcia prowadzone z wspierającym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

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 

1 

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

60 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) ćwiczenia praktyczne 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) ZAL - zaliczenie bez noty 

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

zasady e-oceny 

Opanowanie wyznaczonych umiejętności i treści 



TREŚCI MERYTORYCZNE 
Przedmiot komplementarny w stosunku do piosenki w I semestrze. Praca nad umuzykalnieniem, pierwszy 
kontakt z wielogłosem, harmonią, nabieranie świadomości intonacji, praca z akompaniamentem i 
akompaniatorem, 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA 

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 
charakterysty 
k poziomów w 

PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst 
yk drugiego 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 
w zakresie umiejętności warsztatowych 
KA_U09 posiada świadomość emisji głosu poprzez koordynację pracy mięśni oddechowych, narządu głosu i 

rezonatorów 
P7U_U P7S _UW 

P7S_UU 

KA_U13 posiada umiejętność wykonania indywidualnej lub zbiorowej formy wokalnej P7U_U P7S _UW 

KA_U14 posiada umiejętność słuchowej interpretacji zjawisk dźwiękowych, zna podstawy ich zapisu, rozróżnia 

dyktaty melodyjno-rytmiczne, dokonuje analizy przebiegu harmonicznego 
P7U_U P7S _UW 

P7S _UU 

Podpis pedagoga 

7 44----Podpis dziekana 


