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NAZWA PRZEDMIOTU PIOSENKA 

NAZWA MODUŁU PIOSENKA 

KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

AKTORSTWO 
AKTORSKI ASI KRAKÓW 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) dr Marcin Czarnik 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) kierunkowy, obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

X zajęcia prowadzone stacjonarnie 
D zajęcia prowadzone hybrydowo 
o zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
o 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 5 

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 
z udziałem nauczyciela, wynikających 

z planu studiów 

7 

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

6 tygodniowo 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) ćwiczenia praktyczne 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) EK - egzamin komisyjny 

FORMA ZALICZENIA — metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji 



uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć (zostawić właściwe) 

zasady e-oceny 
TREŚCI MERYTORYCZNE Studenci pracują nad zadanym materiałem muzycznym pod kątem melodycznym oraz interpretacyjnym. Oba 

zagadnienia są równie ważne — zarówno czyste, rytmiczne śpiewanie, prowadzenie frazy melodycznej jak i 
budowanie postaci — bohatera piosenki. Studenci wykonują piosenki w języku angielskim pracując równocześnie nad 
prawidłową wymową oraz melodyjnością języka. Interpretacja piosenek sprzyja rozwijaniu wyobraźni i budowaniu 
bohaterów utworu. Praca nad powieścią Johna Crowleya jest początkiem drogi do planowanego spektaklu 
dyplomowego. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA John Crowley „Małe, duże" jest punktem odniesienia do wyboru repertuaru muzycznego na zajęciach. 

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 wiedzy o realizacji prac artystycznych 
KA_WO2 posiada wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 

artystycznych w obszarze sztuki teatralnej i filmowej oraz pokrewnych gatunków sztuki widowiskowej 
P7U_W P7S WG 

w zakresie umiejętności warsztatowych 
KA_UO8 posiada umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 

artystycznych 
P7U_U P7S _UW 

P7S _UU 
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_U U 
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: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 



W zakresie niezależności 

KA_KO7 formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki 

P7U_K P7S_KK 

Podpis pedagoga 

Podpis dziekana 


