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NAZWA PRZEDMIOTU 

NAZWA MODUŁU 

KIERUNEK STUDIÓW 

WYDZIAŁ 

ARTETERAPIA 

HISTORIA KULTURY I SZTUKI ORAZ FILOZOFIA, PSYCHOLOGIA I ETYKA 

AKTORSTWO TEATRU LALEK 

WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Mgr Miłosz Pietruski 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

kierunkowy/ogólny obowiązkowy/do wyboru 

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 

 
    1 1     

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

    30 30     

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

15 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne, metoda projektowa, dyskusja dydaktyczna, inne 

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  

wykonanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie projektu, wykonanie określonej pracy praktycznej, inne 
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TREŚCI MERYTORYCZNE Semestr V 

Z problematyką przedmiotu studenci zapoznają się zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i w praktyce. W 

części teoretycznej zostaną omówione metody pracy oraz sposoby motywacji społeczności zagrożonych 

wykluczeniem. Zaprezentowane zostaną metody terapii poprzez sztukę oraz korzyści płynące z ich 

praktycznego zastosowania. W ramach "dobrych praktyk" adepci sztuki poznają prace i lokalizację działających 

organizacji oraz indywidualnych artystów zajmujących się problemem. Studenci zapoznają się z 

przedmiotowymi publikacjami. W ramach zajęć odbędzie się także spotkanie z lokalnie działającą organizacją 

lub indywidualnym twórcą działającym w rzeczonej dziedzinie.  

 

Semestr VI 

W ramach zajęć zostanie zaproszona do współpracy grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 

którą studenci będą mieli okazję zastosować w praktyce poznane metody pracy.  

 

Cele przedmiotu: 

 

• Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o arteterapii, a w szczególności arteterapii przez teatr dla 

osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem. 

• Wskazanie na możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy arteterapeutycznej. 

• Przekazanie informacji na temat istniejących instytucji, a także indywidualnych twórców zajmujących się 

zagadnieniem. 

• Ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy warsztatowej z grupą osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  1. Wita Szulc - Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki.  

2. Tomasz Rudowski - Arteterapia. Inspiracje i wartości.  

3. Ewelina Konieczna - Arteterapia w teorii i praktyce 

4. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów. 

5. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna. 

6. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka - Spektakl jako wydarzenie i 

doświadczenie 
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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 TEATRU LALEK 

Odniesienie 
do: 

uniwersalnyc
h 

charakterysty
k poziomów 

w PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst
yk drugiego 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie   

w zakresie wiedzy  o realizacji prac artystycznych 
KL_W01 poprzez indywidualną pracę i poszukiwania osiąga gruntowną znajomość repertuaru związanego z 

kierunkiem i specjalnością w perspektywie porównawczej 
P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 
KL_W02  posiada wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 

artystycznych w obszarze sztuki teatralnej i filmowej oraz pokrewnych gatunków sztuki widowiskowej 
P7U_W P7S_WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 
KL_W08 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi 

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

KL_W09   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 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 
W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 
KL_U02         wykazuje umiejętność rozumienia specyfiki różnych form dramatycznych oraz istoty konstrukcji 

scenariusza, samodzielnego oceniania tekstu literackiego i możliwości jego adaptacji na potrzeby teatru 
lalek  

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

W zakresie umiejętności werbalnych 
KL_U18   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 

KL_U19 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w dziedzinie sztuki P7U_U  P7S_UW 
P7S_UU 

KL_U20 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 
W zakresie niezależności 
KL_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 

KL_K07   formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej w obrębie sztuki 

P7U_K P7S_KK 
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filmowej i teatralnej 
W zakresie uwarunkowań psychologicznych 
KL_K08  wykorzystania mechanizmów psychologicznych wspomagających wykorzystuje mechanizmy 

psychologiczne wspomagające 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_K12 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 

pracą i etosem zawodu  
P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 
 
 


