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STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) ogólny obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) LI zajęcia prowadzone stacjonarnie 

ROK II III IV 

SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 3 

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 
z udziałem nauczyciela, wynikających 
z planu studiów 

2 
tygodni 

owo 
SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

2 godziny tygodniowo — praca w asna studenta, 1 godzina tygodniowo — konsultacje z pedagogiem 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) wykład problemowy/ konwersacyjny, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja dydaktyczna 
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 

Pisemna praca zaliczeniowa, pisemny lub ustny sprawdzian końcowy. Pedagog bierze pod uwagę aktywność i 
przygotowanie studenta do zajęć 



TREŚCI MERYTORYCZNE System Stanisławskiego, technika aktorska Michaiła Czechowa; Wsiewołod Meyerhold i awangarda teatralna I połowy XX wieku, 

Bertolt Brecht — koncepcja teatru i formuła dramatu; Antonin Artaud i teatr okrucieństwa; psychoanaliza: wstępne 

wprowadzenie, 1. Freud, 2. Jung, 3. Lacan; Eugene lonesco, Samuel Beckett i egzystencjalizm; awangarda teatralna lat 

sześćdziesiątych; modele aktorstwa w wieku XX. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA Anton Czechow Mewa, Maksym Gorki Na dnie, Bertolt Brecht Opera za trzy grosze. Matka Courage; Tenessee Williams Tramwaj 

zwany pożqdaniem; Eugęne lonesco Łysa śpiewaczka, Krzesła; Samuel Beckett Czekając na Godota; Friedrich Drrenmatt 

Wizyta starszej pani. 

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 

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 
KA_WO1 poprzez indywidualną pracę i poszukiwania osiąga gruntowną znajomość repertuaru związanego z 

kierunkiem 

P7U_W P7S _WG 
P7S_WK 

KA_WO2 posiada wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 

artystycznych w obszarze sztuki teatralnej i filmowej 
P7U_W P7S _WG 

KA_WO3 zna style gry aktorskiej (w tym najnowsze techniki i narzędzia stosowane przez wybitnych twórców) P7U_W P7S _WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

KA_WO4 posiada świadomość funkcji społecznej i ideowej kreowanej postaci P7U_W P7S WK 
P7S_WG 

KA_W05 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi 

i praktycznymi aspektami studiów 

P7U_W P7S _WG 

KA_WO6 zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii teatru i filmu i zna literaturę związaną z tymi 
zagadnieniami 

P7U_W P7S _WG 

KA_WO7 dysponuje poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki i jej związków z 

innymi dziedzinami współczesnego życia. 

P7U_W P7S _WG 
PS7 WK 

KA_WO8 ma orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie (w ujęciu 

całościowym) 

P7U_W P7S WG 

KA_WO9 ma wiedzę w zakresie finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu aktora/aktorki 

gwarantującą samodzielne funkcjonowanie na rynku pracy 
P7U_W P7S WG_ , 

P7S WK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 
w zakresie ekspresji artystycznej 
KA_UO1 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych P7U_U P7S _UW 



koncepcji artystycznych P7S_UO 
w zakresie realizacji prac artystycznych 
KA_UO2 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_UO3 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych scen, 
dialogów, postaci dramatycznych w kształtowaniu roli aktorskiej 

P7U_U P7S _UW 
P7S_WG 

KA_UO4 posiada zdolność rozumienia technologii realizacji teatralnych, telewizyjnych i filmowych oraz pokrewnych 
gatunków sztuk widowiskowych; stosowania zasad i technik adaptacji utworów literackich i ich 
przekształcania na różne formy artystyczne 

P7U_U P7S _UW 

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_UO6 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym i twórczym związane z kierunkiem 
studiów 

P7U_U P7S UW 

KA_UO7 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_UO8 posiada umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 

artystycznych 
P7U_U P7S UW 

P7S UU _ 
KA_U15 zna techniki warsztatowe, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę P7U U_ P7S _UW 

P7S_U U 

W zakresie umiejętności werbalnych 
KA_U17 posiada umiejętności tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na 

tematy związane z ich specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 

P7U_U P7S _UK 

KA_U 18 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w dziedzinie sztuki P7U_U P7S _UW 
P7S_U U 

KA_U19 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S _UK 
KA_U 20 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 

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_U U 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KA_KO1 kompetentnego, samodzielnego i świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy (także pochodzącej od 

ekspertów) w obrębie kierunku oraz w ramach innych działań kulturotwórczych 
P7U_K P7S KR _ 

P7S _KO 

KA_K02 inicjowania działań artystycznych oraz podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym we 

współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki 
P7U_K P7S KO _ 

P7S KR 

KA_K03 świadomego i odpowiedzialnego przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym 

w obrębie sztuk teatralnych i filmowych 
P7U K_ P7S KK _ 

P7S _KO 
P7S_KR 

KA_KO4 świadomego zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach 
umiejętności i wiedzę, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w procesie ustawicznego samokształcenia 

P7U_U PS7 KR PS7 UU _ _ 

KA_K05 prowadzenia negocjacji i koordynowania organizacji przedsięwzięcia także w roli lidera/liderki P7U_U PS7 KR P7S _UO 

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_KO7 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_KO9 funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i swobodnego 

komunikowania się w rzeczywistości zawodowej aktora/aktorki 
P7U_K P7S KO 

P7S _KR 

KA_K10 prezentowania skomplikowanych i specjalistycznych zadań i treści w przystępnej formie, w sposób 

zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi, w tym z 

zastosowaniem technologii informacyjnych 

P7U_K P7S KO 
P7S KR _ 

KA_K11 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 

pracą i etosem zawodu 

P7U_K P7S KO 
P7S _KR 

Podpis pedagoga 

7 °(---- odpis dziekana 


