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STATUS PRZEDMIOTU 

 
Kierunkowy, obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY 

 
polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA 

□  zajęcia prowadzone stacjonarnie  
x  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 

 
  2        

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

  30        

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

1 godzina tygodniowo na opracowanie przez studentów zadań projektowych. 

METODY DYDAKTYCZNE wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: metoda projektowa, dyskusja dydaktyczna, 
konwersatorium 

SPOSÓB ZALICZENIA ZN - zaliczenie notą 

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

zasady e-oceny  

przygotowanie projektu, wykonanie określonej pracy praktycznej, prezentacja internetowa w czasie 
rzeczywistym 

 



. 

TREŚCI MERYTORYCZNE Studenci, badając właściwości i znaczenia kształtów, brył, kolorów, materii, poznają procesy związane z 
postrzeganiem i przetwarzaniem informacji wizualnych. Poznają różne przykłady klasycznych form teatralnych 
oraz współczesnych realizacji korzystających z szeroko rozumianej ożywionej plastyki. Uzyskują wiedzę o 
mechanizmach percepcji wzrokowej człowieka i uczą się analizować, opisywać i interpretować struktury 
wizualne o różnym poziomie skomplikowania. Ćwiczą posługiwanie się uniwersalnym, syntetycznym językiem 
plastycznym opartym na abstrakcyjnej geometrii oraz umożliwiającym im, niezależnie od zróżnicowanego 
poziomu umiejętności manualnych, świadomie tworzyć rozbudowany komunikat dostosowany do potrzeb 
inscenizacji. Uzyskują środki komunikacji wizualnej ułatwiające współpracę ze scenografem oraz uczą się 
przewidywać konsekwencje decyzji projektowych oraz ich wpływ na kształt spektaklu. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Jurkowski H., Dzieje teatru lalek, tom I i II, Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, Lublin 2014; 

Kordjak J., Kopania K. (red.), Lalki: teatr, film, polityka, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2019; 

Bablet D., Rewolucje sceniczne XX wieku, Państwowy Instytut Wydawniczny, Warszawa 1980 

Strzelecki Z., Kierunki scenografii współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970; 

Strzelecki Z., Współczesna scenografia polska, Wydawnictwo Arkady,Warszawa 1983; 

Keller M., Fascynujące światło, LTT SP. z o. o., Warszawa 2013;  

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_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_W04   posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej postaci kreowanych w realizowanej przez 

siebie scenie 
P7U_W P7S_WK 

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 

 
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 
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W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 
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_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 

W zakresie umiejętności werbalnych 
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 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 
W zakresie niezależności 
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_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 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 teatralnej 
P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 
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