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S Y L A B U S    M O D U Ł U 
Część A 

 

1. NAZWA MODUŁU 
w przypadku modułu należy wymienić 
wszystkie przedmioty jakich dotyczy  

MODUŁ II - REŻYSERIA TEATRU LALEK ZWIĄZANA ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW  
LIDER: dr hab. Arkadiusz Klucznik 

Propedeutyka reżyserii teatru lalek 

Reżyseria form animowanych 

Reżyseria teatru lalek 

Kompozycja spektaklu 

Przedstawienie warsztatowe 

2. PROFIL Ogólnoakademicki  
3.  ISCED 0215 muzyka i sztuki sceniczne (grupa: 02 - nauki humanistyczne i sztuka, podgrupa: 021 - podgrupa 

artystyczna)  
4.  KIERUNEK I SPECJALNOŚĆ  Kierunek: reżyseria; specjalność: reżyseria teatru lalek 

5.  WYDZIAŁ Wydział Lalkarski 
6. CELE MODUŁU 

Cel kształcenia wiąże program danego 
modułu/przedmiotu z programem studiów – 
pozwala wskazać miejsce danego przedmiotu 
w profilu absolwenta. Opis powinien zawierać 
zmiany w kompetencjach studenta jakie 
spodziewane są po zakończeniu danego 
przedmiotu/danych przedmiotów.  

Celem modułu jest: 
1. Osiągnięcie podstawowej wiedzy i artystycznej świadomości w pojmowaniu teatru lalek jako 
odrębnej koncepcji teatru. 
2. Kreatywne i indywidualne podejście do zagadnienia podmiotowości lalki teatralnej jako zmiany 
statusu przedmiotu przechodzącego z obszaru plastyki na obszar sztuki dramatycznej. 
3. Zdobycie umiejętności wyrażania myśli poprzez formę w narracji plastycznej, w której nośnikiem 
znaczeń i emocji jest obraz uruchomiony w przestrzeni plastycznej. 

7. GŁÓWNE ZAGADNIENIA 
PROGRAMOWE MODUŁU 
Zasadnicze zagadnienia realizowane podczas 
zajęć zaprezentowane w sposób jasny i 
zwięzły prezentacja. 

Treścią zajęć jest dydaktyka studenta ukierunkowana na samodzielną kreacje reżyserską 
przedstawienia teatralnego, opartego na środkach teatru formy ożywionej, indywidualne 
poszukiwania środków dotyczących takiego gatunku teatru i umiejętne ich wykorzystywanie w 
procesie inscenizacyjnym, prowadzącym do integralnej, zamkniętej i oryginalnej wypowiedzi 
scenicznej.   

8. PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY  
Sposób weryfikacji efektów uczenia się. 
Uwzględnić zasady e-oceny 

I semestr – zaliczenie na podstawie prezentowanego materiału teoretycznego i wstępnych pokazów 
praktycznych – stacjonarne lub on line. 
II semestr – egzamin komisyjny – pokaz egzaminacyjny; stacjonarny 

9. N/ETYKIETA LEKCYJNA  Punktualność; zachowanie zasad współpracy, tolerancji, umiejętność dialogu międzyludzkiego; 
przygotowanie miejsca pracy, sprzętu; dbałość o przedmioty materialne, jak i wartości intelektualne;  
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W przypadku zajęć on line: przygotowanie miejsca do nauki, przeprowadzenie próby technicznej połączenia 
przed zajęciami, przesłanie lub zamieszczenie (jeśli to konieczne) materiału omawianego na zajęciach. 

10.  LITERATURA  PODSTAWOWA 
Wykaz pozycji z jakimi student powinien 
zapoznać się w celu zaliczenia przedmiotu – 
należy mieć na uwadze czas pracy własnej 
studenta poświęconej na lekturę. 

1. CH. VOGLER „Podróż autora” Warszawa, 2018 r.  
2. J. WIŚNIEWSKA „W poszukiwaniu Złotego klucza” Łódź 1999 r. 
3. H. JURKOWSKI „Dzieje teatru lalek” Lublin, 2014 r. 
4. H. WASZKIEL „Dramaturgia polskiego teatru lalek” Warszawa, 2013 r. 
5. M. WASZKIEL „Dzieje teatru lalek w Polsce 1944 - 2000” Warszawa, 2012 r. 
6. H. JURKOWSKI „ Metamorfozy teatru lalek XX wieku” Warszawa, 2002 r. 
7. H. JURKOWSKI, H. RYL, A. STANOWSKA „Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne” Warszawa 1981 r. 
8.  H. RYL „Dziewanna i lalki” Łódź 1966 

9.  Z. HUBNER „Sztuka reżyserii” Warszawa 2014 r. 
10. K. BRAUN „Wprowadzenie do reżyserii” Warszawa 1998 r. 
11.  W. PROPP  „Morfologia bajki magicznej” Kraków 2011 r. 
12. W. SZULCZYŃSKI „Reżyseria teatralna” 

13. K. STANISŁAWSKI „Praca aktora nad sobą” 

14. K. STANISŁAWSKI „Praca aktora nad rolą” 

 
11. 

 
ZAMIERZONE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 
 

Symbol 
efektów dla 

kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku REŻYSERIA 

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 

KR_W01 poprzez indywidualną pracę i poszukiwania osiąga gruntowną znajomość repertuaru związanego 
ze specjalnością w perspektywie porównawczej 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

KR_W02 posiada wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych 
projektów artystycznych 

P7U_W P7S_WG 

KR_W03 zna style i estetyki teatralne (w tym najnowsze trendy z zakresu określonych kierunków sztuki i 

osiągnięcia najwybitniejszych przedstawicieli różnych specjalności) 

P7U_W P7S_WG 
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W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

KR_W04 posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej postaci kreowanych w realizowanej 
przez siebie scenie 

P7U_W P7S_WK 
P7S_WG,  

KR_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 

KR_W06 zna podstawowe zagadnienia techniki dramatopisarskiej oraz sposoby budowania dramaturgii 

spektaklu 

P7U_W P7S_WG 

KR_W07 zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii teatru i filmu oraz posiada orientację w 
piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami 

P7U_W P7S_WG 

KR_W08 dysponuje poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki i jej 
związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, potrafi samodzielnie rozwijać tę wiedzę w 
sposób odpowiadający swojej specjalności 

P7U_W P7S_WG 

PS7_WK 

KR_W09 ma szeroką 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 

KR_W10 posiada zakres wiedzy dotyczący finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu 
reżysera/reżyserki gwarantujący samodzielne funkcjonowanie na rynku pracy 

P7U_W P7S_WG, 
P7S_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka potrafi 

W zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

KR_U01 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie 
własnych koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UO 

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

KR_U02 wykazuje umiejętność rozumienia istoty konstrukcji scenariusza, samodzielnego oceniania 
tekstu literackiego i możliwości jego adaptacji dla teatru i filmu 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

KR_U03 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej 
poszczególnych scen, dialogów, postaci dramatycznych 

P7U_U P7S_UW 

KR_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 

KR_U05 posiada zdolność kreatywnego myślenia o tekście, a także wypracowywania własnych sposobów 
wyróżniania i interpretowania tworzywa dramatycznego, dokonywania analizy treściowej i 

P7U_U P7S_UW 

P7S_WK 
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porównawczej 
KR_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym  i twórczym związane z 

kierunkiem studiów 

P7U_U P7S_UW 

KR_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 

P7S_KR 

W zakresie umiejętności warsztatowych 

KR_U08 posiada umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych 
projektów artystycznych 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

KR_U09 posiada umiejętność samodzielnej analizy, interpretacji i adaptacji tekstu literackiego  

 

P7U_U P7S_UW 

P7S_WK 

KR_U10 posiada umiejętność zrozumienia i zdefiniowania specyfiki sytuacji dramatycznej oraz statusu 
postaci w tej sytuacji 

P7U_U P7S_UW 

 

KR_U11 posiada umiejętność zbudowania zadania dla aktora/aktorki 
 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UO 

KR_U12 posiada umiejętność konstruowania sceny lub sekwencji scen w praktycznej realizacji z 
uwzględnieniem oprawy plastycznej i muzycznej 

P7U_U P7S_UW 

P7S_WK 

P7S_UO 

KR_U13 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 

W zakresie umiejętności werbalnych 

KR_U14 posiada umiejętności tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie ustnej i 
pisemnej na tematy związane z ich specjalnością, wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych i różnych źródeł 

P7U_U P7S_UK 

KR_U15 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w 
dziedzinie sztuki 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

KR_U16 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 

KR_U17 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 umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 
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KR_U19 przyswoił/przyswoiła sobie formy zachowań związane z występami publicznymi  P7U_U P7S_UK 

W zakresie umiejętności improwizacyjnych 

KR_U20 posiada umiejętności kształtowania i tworzenia w sposób umożliwiający odejście od zapisanego 
tekstu dramatu/scenariusza/partytury działań 

P7U_U P7S_UW 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KR_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 

KR_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 

KR_K03 świadomego i odpowiedzialnego przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym  
w obrębie sztuk teatralnych i filmowych 

P7U_K P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

KR_K04 świadomego zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach 
umiejętności i wiedzę, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w procesie ustawicznego 
samokształcenia 

P7U_K P7S_KR 
P7S_UU 

 

KR_K05 prowadzenia negocjacji i koordynowania organizacji przedsięwzięcia, także w roli lidera/liderki P7U_K P7S_KR 
P7S_UO 

KR_K06 ciągłego rozwoju przez samodzielną pracę oraz inspirowania i organizowania procesu 
doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób 

P7U_K P7S_KR 

P7S_UU 

P7S_KK 

P7S_KO 

KR_K07 formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz  poddania takiej 
ocenie innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki  

P7U_K P7S_KK 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 

KR_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 

KR_K09 funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i 
swobodnego komunikowania się w rzeczywistości zawodowej artysty/artystki sztuki filmowej i 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 
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teatralnej 

KR_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 

KR_K11 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z 
własną pracą i etosem zawodu 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

 

  


