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SEMESTR ł 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 4 

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 

z udziałem nauczyciela, wynikających 

z planu studiów 

5 

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 

POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 

własna studenta 

-", 

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

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) EK - egzamin komisyjny 



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

zasady e-oceny 

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji 

TREŚCI MERYTORYCZNE Podczas zająć studenci pracują nad stworzeniem własnych interpretacji wybranych w pierwszych tygodniach 
semestru piosenek, skupiając się na rozwijaniu warsztatu muzycznego i sprawności wokalnych. Szczególną 

wagą przywiązuje sie,do zagadnien- związanych z rytmiką szeroko pojątej muzyki rozrywkowej, frazowaniem 
melodycznym, harmonicznymi współbrzmieniami głosów oraz wymowa,w j. angielskim w korelacji z melodyką 

utworów. Równolegle z poszerzaniem wiedzy i umiejętności muzycznych, studenci wzbogacająswoje 

wykonania o proste zadania aktorskiej choreograficzne. Każdy semestr zwien-czony jest publiczna,prezentacja, 
(w formie nagrania wideo lub pokazu na żywo) opracowanych utworów. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA Literatura zostanie uzupełniona w trakcie semestru. 

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: 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów w PRK 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
uczenia się PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 

w zakresie realizacji prac artystycznych 

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_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_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 _ 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka 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 

Podpis pedagoga 

Podpis dziekar 2 


