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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 2021/2022 

 

NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

Elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym 
PRACA Z AKTOREM W TECHNIKACH KLASYCZNYCH TEATRU LALEK 
REŻYSERIA 
WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) dr hab. Aneta Głuch-Klucznik 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) kierunkowy, obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY polski, angielski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

□  zajęcia prowadzone hybrydowo  

ROK I II III IV V 

SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 3 3         

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

60 60         

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

30-praca własna studenta, 8- konsultacje 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład, wykład problemowy, wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z 
dyskusją, metoda projektowa, dyskusja dydaktyczna, konwersatorium, seminarium, inne 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)   ZN - zaliczenie notą, E-ZN – zaliczenie notą z użyciem metod i technik kształcenia na odległość 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 

przygotowanie projektu, wykonanie określonej pracy praktycznej, prezentacja 
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uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 
zasady e-oceny  

TREŚCI MERYTORYCZNE Student nabywa umiejętności wypowiedzi artystycznej przy wykorzystaniu elementów plastycznych, światła i dźwięku, podstaw  

ożywiania materii nieożywionej, tworzenia prostych form lalkowych. 

Analiza przedmiotu – budowa, funkcja, znaczenia i zmiana zastosowania(transformacja). 

Ożywienie przedmiotu – ćwiczenie podstaw animacji. 

Nadawanie cech charakteru animowanym przedmiotom. 

Dialog z partnerem (w przedmiocie). 

Kompozycje plastyczne. 

Światło i dźwięk w komponowaniu teatru plastycznej metafory. 

Etiudy indywidualne i grupowe na zadany temat. 

Realizacja autorskiej etiudy scenicznej na podstawie przygotowanego scenariusza. 

Po zakończeniu  semestru student posiada 

-wiedzę na temat specyfiki teatru lalek, świadomie i twórczo komponuje etiudy sceniczne, orientuje się w możliwościach ekspresji 

teatru plastycznej metafory. 

- umiejętność animacji prostych form lalkowych, tworzenia statycznych i dynamicznych kompozycji plastycznych a także krótkich 

metaforycznych etiud teatralnych z wykorzystaniem przedmiotów, światła i dźwięku. 

- efektywnego komunikowania się i życia w grupie, przejawiające się w szczególności poprzez inicjowanie i współdziałanie z innymi 

osobami w ramach wspólnych projektów; zdolność prezento-wania skomplikowanych tematów w przystępnej formie;  rozumie 

zasady ochrony własności szkoły i prawa autorskiego 

 

II semestr – student w oparciu o materiał literacki tworzy etiudę sceniczną, umiejętnie posługując się formą plastyczną zgodnie z 
założeniami inscenizacyjnymi. Współpracuje z partnerem i grupą. Asystuje przy zespołowa realizacji scenicznej. 

Po zakończeniu obu semestrów student posiada wiedzę na temat specyfiki teatru lalek, świadomie i twórczo komponuje etiudy 
sceniczne, orientuje się w możliwościach ekspresji teatru plastycznej metafory. Student posiada umiejętność animacji prostych form 
lalkowych, tworzenia statycznych i dynamicznych kompozycji plastycznych a także krótkich metaforycznych etiud teatralnych z 
wykorzystaniem przedmiotów, światła i dźwięku. Potrafi przenieść na ożywianą formę środki ekspresji zgonie z założeniami kreowanej 
postaci. 

Student posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych.i Student nabywa umiejętność pracy 

zespole. 

Studenta obowiązuje punktualność, sumienność, obowiązkowość, zakaz używania telefonów komórkowych i wychodzenia w trakcie 
zajęć, przygotowanie sali do zajęć, przygotowanie potrzebnych rekwizytów, światła i muzyki, odpowiedni strój do ćwiczeń 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  K. Miłobędzka „W widnokręgu Odmienca” 

H. Jurkowski „Metamorfozy Teatru Lalek XX wieku” 
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A. Frutiger „Człowiek i jego znaki”  
Marek Waszkiel Dzieje teatru lalek w Polsce 1944–2000 

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 REŻYSERIA 

Odniesienie 
do: uniwersal-
nych charakte-
rystyk pozio-
mów w PRK 

Odniesienie 
do charakte-
rystyk dru-
giego stop-
nia uczenia 

się PRK 

WIEDZA : absolwent/absolwentka zna i rozumie   

w zakresie wiedzy  o realizacji prac artystycznych 

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

P7U_W P7S_WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

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 

 
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_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 
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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 

 posiada umiejętność samodzielnej analizy, interpretacji i adaptacji tekstu literackiego  P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 

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 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

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

P7U_K P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

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 

 
 
 
 
______________________________________________ 
Podpis pedagoga  
            __________________________________________ 

Podpis dziekana  


