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NAZWA MODUŁU 

KIERUNEK STUDIÓW 

WYDZIAŁ 

Reżyseria Teatru Lalek 

REŻYSERIA TEATRU LALEK ZWIĄZANA ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW 

REŻYSERIA 

WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Dr hab. Arkadiusz Klucznik profesor uczelni 

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 

 
  5 5       

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

  45 45       

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

45 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, dyskusja dydaktyczna, konwersatorium,  

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  ZN - zaliczenie notą  

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

zasady e-oceny  

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji 
 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Przygotowanie pokazu egzaminacyjnego  środkami teatru formy ożywionej, na podstawie wybranego tekstu, z 
ukierunkowaniem na publiczność dziecięcą,  opcjonalnie we współpracy ze scenografem, kompozytorem i 



. 

aktorami; praca od stworzenia koncepcji całości inscenizacji i zawarcia jej w egzemplarzu reżyserskim (port 
folio spektaklu zawierające wszystkie informacje dotyczące inscenizacji, projekty lub szkice scenografii, 
inspiracje, linki internetowe); kolejno przeprowadzenie prób czytanych (stolikowych), sytuacyjnych, 
generalnych, aż do pokazu przed publicznością. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  1. B. BETTELHEIM „Cudowne i pożyteczne” 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” 

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: 

uniwersalnych 
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 
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 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 
KR_W04 posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej postaci kreowanych w realizowanej przez P7U_W P7S_WK 
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siebie scenie 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_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 
porównawczej 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 

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 
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 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_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 
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_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 

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 
W zakresie komunikacji społecznej 
KR_K09 funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i P7U_K P7S_KO 
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swobodnego komunikowania się w rzeczywistości zawodowej artysty/artystki sztuki filmowej i teatralnej P7S_KR 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 

Podpis pedagoga  
            __________________________________________ 

Podpis dziekana  


