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NAZWA PRZEDMIOTU Techniki taneczne 
NAZWA MODUŁU Plastyka i wyrazistość ciała 
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STATUS PRZEDMIOTU do wyboru 
JĘZYK WYKŁADOWY polski 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ zajęcia prowadzone stacjonarnie 
SPOSÓB KSZTAŁCENIA 

ROK I II III IV V 

SEMESTR ł 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 1 

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 2 

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 1h/tyg - około 15h w semestrze 
POZOSTAŁYCH - 
METODY DYDAKTYCZNE ćwiczenia praktyczne zbiorowe i indywidualne, 
SPOSÓB ZALICZENIA ZAL- zaliczenie 
FORMA ZALICZENIA wykonanie określonej pracy praktycznej, prezentacja w planie i czasie rzeczywistym lub w przypadku konieczności pracy w 

trybie hybrydowym e-prezentacja na podstawie nagranego materiału filmowego 
ocena na podstawie semestralnej pracy studenta wg kryteriów: 
Regularne uczestniczenie w zajęciach, oraz zaangażowanie, pasja, reakcja na uwagi podczas pracy. 
Stopień postępu w zakresie oczekiwanych efektów. 
Umiejętność indywidualnego wykorzystania zdobytej wiedzy i świadomości ciała. 

Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznych działaniach aktorskich. 

TREŚCI MERYTORYCZNE Zajęcia w formie praktycznych ćwiczeń - prowadzone w planie rzeczywistym lub w pracy on-line z użyciem metod i technik 
kształcenia na odległość. 
Ćwiczenia moderowane przez prowadzącą zajęcia. 

Zajęcia w formie praktycznych ćwiczeń bazujących na podstawowych zagadnieniach technik tańca jazzowego, 
współczesnego, klasycznego, modern, oraz tańców towarzyskich i charakterystycznych. 
Praca w grupie 



Uczestnictwo czynne oraz bierne (obserwacja innych studentów wykonujących zadane działania) 

Zajęcia podzielone są na trzy części: 
ł)rozgrzewka/podstawowe ćwiczenia fizyczne z elementami różnych technik ruchu: 
poszerzenie zakresów ruchu, świadomego korzystania z zasobów fizycznych własnego ciała, 

Praca z oddechem podczas zajęć fizycznych. 
Przyswojenie podstawowych figur, pozycji oraz pojęć z technik tańca jazzowego, współczesnego, klasycznego, modern, oraz 
tańców charakterystycznych. 
w przypadku konieczności pracy w trybie hybrydowym 
W trybie on-/me podstawowe ćwiczenia fizyczne realizowane głównie poprzez wspólną praktykę interaktywnq moderowaną 

przez prowadzqcq za pomocą wybranego e-komunikatora. 
2)ćwiczenia w przestrzeni: 
Praca nad koordynacją ruchu oraz orientacją kierunków ruchu w przestrzeni scenicznej. 
w przypadku konieczności pracy w trybie hybrydowym 
W trybie on-line ćwiczenia w przestrzeni realizowane głównie poprzez nagrywanie zadań i ćwiczeń praktycznych 
/praktyczne przygotowanie materiału filmowego oraz praca analityczna na przygotowanym materiale/ 
3)ćwiczenia kreatywne 
Zadania indywidualne, zadania z partnerem oraz praca w grupie 
trening pamięci ruchowej poprzez powtarzanie sekwencji ruchowych, oraz prostych układów choreograficznych z 
poszczególnych technik tanecznych. 
Praca nad używaniem gestu, oraz świadomym korzystaniem z zasobów praktycznego warsztatu z zakresu poszczególnych 
technik tanecznych. 
w przypadku konieczności pracy w trybie hybrydowym 
W trybie on-/me ćwiczenia kreatywne realizowane poprzez nagrywanie zadań, ćwiczeń praktycznych oraz etiud i zadań 
koncepcyjnych /praktyczne przygotowanie materiału filmowego, oraz praca analityczna nad przygotowanym 
zagadnieniem/ 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA Lektura obowiązkowa: 
E.N.Franklin „świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów mentalnych w pedagogice ruchu" 
Lektura uzupełniająca: 
W.Klimczak „Wizjonerzy ciała" 
Materiał filmowy uzupełniający: 
Reż. Wim Wenders „PINA" 
Reż. Tomer Heymann „MR. GAGA" 
Reż. Rob Marshal "CHICAGO" 
Reż. Bob Fosse "CABARET" 
Reż. Jerome Robbins, Robert Wise "WEST SIDE STORY" 

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: uni- 
wersalnych charak- 
terystyk 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_W03 zna style gry aktorskiej i formy ruchowej interpretacji (w tym najnowsze techniki i narzędzia stosowane przez 

wybitnych twórców) 
P7U_W P7S _WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

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

koncepcji artystycznych 
P7U_U P75 _UW 

P7S _UO 

w zakresie realizacji prac artystycznych 
KA_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym i twórczym związane z kierunkiem 

studiów 
P7U_U P7S _UW 

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_U08 posiada umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych 

P7U_U P7S_ UW 
P7S_ UU 

KA_U11 posiada umiejętności w zakresie plastyki ruchu oraz świadomość ciała w przestrzeni jako nośnika emocji P7U_U P7S _UW 
P7S_UU 

W zakresie umiejętności werbalnych 
KA_U 18 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w 

dziedzinie sztuki 
P7U_U P7S UW 

P7S_UU 

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

KA_K07 formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki 

P7U_K P7S _KK 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 
KA_K08 wykorzystywania mechanizmów psychologicznych wspomagających jego/jej działania w obrębie twórczości 

własnej i bezpiecznego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy 
P7U_K P75 _KK 

P75 _KO 

W zakresie komunikacji społecznej 



KA_K09 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_K11 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą 

i etosem zawodu 
P7U_K P7S _KO 

P7S _KR 

Podli pedagoga 

Podpis dziekana 

r 


