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Rok akademicki 2021/2022 

 

NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

PIOSENKA AKTORSKA 
INTERPRETACJA PIOSENKI 
AKTORSTWO TEATRU LALEK 
WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Paweł Palcat, magister, wykładowca 

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 
 

    3 3     

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

    90 90     

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

30 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  ZN - zaliczenie notą (semestr 5.), EK - egzamin komisyjny (semestr 6.) 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 
zasady e-oceny  

Wykonanie pracy zaliczeniowej w semestrze zimowym. Egzamin praktyczny w formie publicznej prezentacji w 
semestrze letnim. 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Zajęcia z przedmiotu Interpretacja piosenki koncentrują się przede wszystkim na indywidualnej pracy ze 
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studentem nad autorską wypowiedzią sceniczną. Praca ta w semestrze zimowym przebiega dwutorowo.  
Początkowo koncentruje się na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb studenta wynikających z autoanalizy 
jego artystycznych dokonań oraz obserwacji pedagoga wcześniejszych prac studenta, w szczególności 
dotyczących przedmiotów wokalno- interpretacyjnych, a także po konsultacji z pedagogami prowadzącymi te 
zajęcia.  
Następnie dokonywany jest wybór materiału do pracy na semestr. Materiał obejmuje jeden zbiorowy temat, 
który będzie bazą do udramatyzowanego pokazu komisyjnego pod koniec semestru letniego. Każdy ze 
studentów otrzymuje minimum dwa utwory do przygotowania, w tym jeden indywidualnie. Dopuszczane są 
duety. 
Jednocześnie odbywa się praca nad warsztatem wokalnym na bazie wybranego utworu oraz pracy 
interpretacyjnej. Od roku akademickiego 2019/2020 na zaliczenie semestru zimowego obowiązkowe jest 
użycie formy lalkowej lub plastycznej i animacji w prezentacji utworu. 
W semestrze letnim praca koncentruje się na wpisaniu indywidualnych wypowiedzi studentów w zamkniętą 
strukturę dramaturgiczną, która ma za zadanie przekształcić pokaz poszczególnych prac w jednorodny spójny 
koncert/ przedstawienie, którym, w obecności komisji egzaminacyjnej, zakończy się semestr letni. Na tę pracę 
składa się kontynuowanie pracy nad warsztatem wokalnym, ale również umiejętność pracy z systemem 
nagłośnieniowym, muzykami, muzyką na żywo, akustykiem, a przed samym pokazem z całą machiną produkcji 
teatralnej. Na bieżąco weryfikowane są umiejętności i potrzeby studentów, a także materiał do pracy w 
sytuacji, gdy student wyraża chęć i wolę poszerzenia swojego repertuaru.   
 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Ze względu na śladową ilość wydawnictw teoretycznych traktujących o przedmiocie- podstawową literaturę 
stanowią materiały teoretyczne w formie konspektu dla studentów przygotowane na życzenie przez pedagoga 
prowadzącego zajęcia. Skodyfikowana wiedza teoretyczna wspomagana jest specjalistycznymi artykułami z 
prasy fachowej oraz recenzjami z koncertów z gatunku piosenki aktorskiej. Wielką pomocą jest archiwum 
festiwalowe PPA. Poza tym wykorzystuje się w pracy dydaktycznej nagrania płytowe, wideo, filmy oraz 
okazjonalnie koncerty na żywo. 

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 
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KL_W04 zna możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych 

niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy 

P7U_W P7S_WG 

KL_W05 ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej ze znajomością zasad, techniki i technologii 
materiałów stosowanych w sztuce lalkarskiej 

P7U_W P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 

w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

KL_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 

KL_U03 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych scen, 
dialogów, postaci dramatycznych w kształtowaniu roli aktorskiej 

P7U_W P7S_WG 
P7S_UW 

KL_U04     rozumie i umiejętnie posługuje się technikami i technologią teatru lalek P7U_U P7S_UW 

KL_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 

KL_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym  i twórczym związane z kierunkiem 
studiów 

P7U_U P7S_UW 

KL_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 

KL_U09 posiada świadomość emisji głosu poprzez koordynację pracy mięśni oddechowych, narządu głosu i 

rezonatorów z uwzględnieniem specyfiki pracy w technikach lalkowych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KL_U14        posiada umiejętność wykonania indywidualnej lub zbiorowej formy wokalnej P7U_U P7S_UW 

KL_U15        posiada umiejętność słuchowej interpretacji zjawisk dźwiękowych, zna podstawy ich  zapisu, rozróżnia 
dyktaty melodyjno - rytmiczne, dokonuje analizy przebiegu harmonicznego 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KL_U16    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 

KL_U17 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, umiejętność harmonijnego 
łączenia mowy ze środkami ekspresji przypisanymi technikom lalkowym 

P7U_U P7S_UW 
 

W zakresie umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

KL_U23 przyswoił/przyswoiła sobie formy zachowań związane z występami publicznymi, podchodząc do nich w P7U_U P7S_UK 
P7S_UO 
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sposób odpowiedzialny,  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością, ze 

szczególnym uwzględnieniem publiczności dziecięcej 

W zakresie umiejętności improwizacyjnych 

KL_U24  posiada umiejętność odejścia od  zapisanego tekstu dramatu/scenariusza/partytury działań w drodze 
improwizacji na rzecz tworzenia własnych form wyrazu 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

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 
filmowej i teatralnej 

P7U_K P7S_KK 

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 

KL_K11 efektywnego wykorzystania: 

− wyobraźni, 

− intuicji, 

− emocjonalności, 

− zdolności twórczego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów, 

− zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się 

okoliczności 

P7U_K P7S_KO 
P7S_UK 
P7S_UO 

 
 


