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S Y L A B U S  P R Z E D M I O T U
Część B – NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Rok akademicki 2022/2023

NAZWA PRZEDMIOTU

WIERSZ
NAZWA MODUŁU WIERSZ

KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ

AKTORSTWO
AKTORSKI SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA AST KRAKÓW

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) MGR WERONIKA KOWALSKA

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) ogólny obowiązkowy

JĘZYK WYKŁADOWY polski

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć)

□  zajęcia prowadzone stacjonarnie
□  zajęcia prowadzone hybrydowo
□  zajęcia prowadzone w formie zdalnej
□  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 X

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
z udziałem nauczyciela, wynikających
z planu studiów
SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca
własna studenta

ok 30 godzin

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, dyskusja dydaktyczna,
SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) EK - egzamin komisyjny
FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji
zakładanych dla przedmiotu efektów uczenia
się - z uwzględnieniem sposobu organizacji
zajęć (zostawić właściwe)

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji
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zasady e-oceny
TREŚCI MERYTORYCZNE Praca na zajęciach polega na zestawieniu dwóch form wiersza, białego oraz klasycznego opartego na

usystematyzowanej rytmizacji. Głównym zadaniem tego semestru jest praca z wykorzystaniem złamania tzn “czwartej
ściany”. Polega to na tym, że studenci posługują się tekstem klasycznym jakim jest “Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego szlifując jednocześnie umiejętność poczucia rytmu oraz swobodnego posługiwania się składowymi
wiersza, jednocześnie komentując sytuację z Wyspiańskiego poprzez osobisty zwrot do publiczności wykorzystując się
poezję Andrzeja Bursy. Mamy do czynienia z zestawieniem estetyki z antyestetyką. Student będzie pracował nad
skupieniem na prowadzeniu myśli w rozmowie z partnerem jednocześnie komentując to co robi do widowni.
Podczas pracy nad analizą tekstu zajmujemy się czytaniem ze zrozumieniem zawartych w tekście znaczeń.
Ostatnim etapem pracy jest zebranie powyższych wniosków i próba odniesienia się do nich przez studentów poprzez
własne rozumienie tekstu.
Ważnym aspektem jest również zachowanie intymności w sytuacji obiektywnie performatywnej jaką jest prezentacja
publiczna, czyli to na ile student w momencie wykonania jest w stanie zapanować nad stresem i wyciągnąć ze słów
tyle znaczeń ile podpowiada mu intuicja.

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA Stanisław Wyspiański “Wesele” Fragmenty
Andrzej Bursa wiersze wybranie:
Dyskurs z poetą
Sobota
Casanova
Jaki miły i mądry facet
Dno piekła
Funkcja poezji
Miłość
Nadzieja
Pantofelek
Pedagogika
Poeta
Sylogizm prostacki
Trudno o przyjaciół
Z zabaw gier dziecięcych
Zażalenie
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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_W01 poprzez indywidualną pracę i poszukiwania osiąga gruntowną znajomość repertuaru związanego z

kierunkiem i specjalnością w perspektywie porównawczej
P7U_W P7S_WG

P7S_WK
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
KA_W04  posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej kreowanej postaci P7U_W P7S_WK

P7S_WG
KA_W05 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi

i praktycznymi aspektami  studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju
P7U_W P7S_WG

KA_W06  zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii teatru i filmu oraz wybranych gatunkach sztuk
widowiskowych i zna literaturę związaną z tymi zagadnieniami

P7U_W P7S_WG

KA_W08 ma orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie (w ujęciu
całościowym) i jest świadomy/świadoma rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością

P7U_W P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi
w zakresie ekspresji artystycznej
KA_U01       posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych

koncepcji artystycznych
P7U_U P7S_UW

P7S_UO
w zakresie realizacji prac artystycznych

KA_U03 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych scen,
dialogów, postaci dramatycznych w kształtowaniu roli aktorskiej

P7U_U P7S_UW
P7S_WG

KA_U04 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
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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

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_U09  posiada świadomość emisji głosu poprzez koordynację pracy mięśni oddechowych, narządu głosu i

rezonatorów
P7U_U P7S_UW

P7S_UU
KA_U10 posiada umiejętność mówienia wierszem opartą na znajomości wszystkich elementów formalnych

konstruujących wiersz (wiersz sylabiczny, numeryczny, sylabotonika
i tonika wiersza, wiersz wolny, nieregularny, wiersz współczesny); emocjonalne elementy interpretacji
powinny być oparte na znajomości i wykorzystaniu cech konstrukcji słownego zapisu; dyscyplina
techniczna wiersza (frazy, średniówki, przerzutnie, itp.)

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

KA_U12      posiada umiejętność samodzielnej analizy tekstu literackiego oraz wytwarzania i zapamiętywania
określonych stanów emocjonalnych poprzez logiczne i konsekwentne działanie słowem i ekspresją ciała

P7U_U P7S_UW
P7S_WK
P7S_UU

KA_U13       posiada umiejętność wykonania indywidualnej lub zbiorowej formy wokalnej P7U_U P7S_UW

W zakresie umiejętności werbalnych
KA_U16 posiada umiejętność świadomego posługiwania się aparatem mowy w każdej przestrzeni przeznaczonej

do realizacji dzieła artystycznego, świadomego posługiwania się oddechem w budowaniu frazy,
wrażliwość na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla wzbogacenia intonacji, elastyczności w
posługiwaniu się środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu i dynamiki (harmonijne łączenie mowy z innymi
środkami ekspresji aktorskiej)

P7U_U P7S_UW

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_U18 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w dziedzinie sztuki P7U_U P7S_UW
P7S_UU

KA_U19 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK
KA_U20 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
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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

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do
W zakresie niezależności
KA_K01       kompetentnego, samodzielnego i świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy (także pochodzącej od

ekspertów) w obrębie kierunku oraz w ramach innych działań kulturotwórczych, także w warunkach
ograniczonego dostępu  do potrzebnych informacji

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_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 P7S_KK

P7S_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_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
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______________________________________________
Podpis pedagoga

__________________________________________
Podpis dziekana


