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Rok akademicki 2021/2022 

 

NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

MONOLOG WIERSZEM 
INTEREPRETACJA WIERSZA 
AKTORSTWO 
AKTORSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
MAŁGORZATA SZCZERBOWSKA, MAGISTER 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

ogólny, 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 
 

    4  8 8   

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

    60  60 60   

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

Konsultacje 30 godzin/semestr, praca studenta minimum 15 godzin/semestr 

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

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

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

zasady e-oceny 

praca artystyczna w formie prezentacji, 
wykonanie określonej pracy praktycznej i jej prezentacja, prezentacja internetowa w czasie rzeczywistym, inne 
 



. 

TREŚCI MERYTORYCZNE Celem zajęć jest zapoznanie studentów z literaturą klasyczną  i/lub  współczesną pisaną wierszem oraz z 
zasadami jej scenicznej prezentacji a także doskonalenie nabytych w poprzednich latach umiejętności 
posługiwania się wierszem (przypomnienie zasad wersyfikacji, znaczenia rytmu, wykorzystanie oddechu i 
artykulacji w celu podkreślenia dynamiki i emocjonalności przekazywanych treści). Zajęcia prowadzone są w 
oparciu o technikę Michaiła Czechowa. 
 
Praca odbywa się w następujących etapach: 

– wybór tekstu – na początku każdego semestru proszę studentki/studentów o zaproponowanie pisanych 
wierszem monologów klasycznych lub współczesnych; rozczytujemy te teksty, określamy cel naszej 
współpracy, omawiamy sposoby  i realne możliwości realizacji 

– szczegółowa analiza wybranego tekstu: odczytanie treści, zrozumienie okoliczności zdarzeń, sytuacji i 
charakteru postaci, planowanie interpretacji 

– gdzie szukać inspiracji i jak rozbudować monolog wewnętrzny; obserwacja i pogłębianie pojawiających 
wyobrażeń i osobistych kontekstów; w przypadku tekstów klasycznych porównanie sytuacji 
historycznej i współczesnej; odkrywanie i kodowanie punktów emocjonalnej styczności pomiędzy 
aktorką/aktorem a postacią 

– postać na scenie; wykorzystanie kostiumu i rekwizytów; świadomość ciała i gestu w procesie mówienia 

– finał pracy: prezentacja monologów i omówienie. 
 
Efektem zajęć jest nabyta przez studentki/studentów umiejętność samodzielnego realizowania materiałów 
poetyckich na scenie, w radio i w filmie. 
 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA Materiał do pracy ustalany jest w pierwszych tygodniach semestru 

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 

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 

KA_W01 poprzez indywidualną pracę i poszukiwania osiąga gruntowną znajomość repertuaru związanego z 
kierunkiem i specjalnością w perspektywie porównawczej 

P7U_W P7S_WG 
P7S_WK 

KA_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 



. 

KA_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 

KA_W07  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 ekspresji artystycznej 

KA_U01        posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UO 

w zakresie realizacji prac artystycznych 

KA_U03  posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych scen, 
dialogów, postaci dramatycznych w kształtowaniu roli aktorskiej 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WG 

KA_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 

KA_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym  i twórczym związane z kierunkiem 
studiów 

P7U_U P7S_UW 

w zakresie umiejętności warsztatowych 

KA_U08        posiada umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KA_U10 posiada umiejętność mówienia wierszem opartą na znajomości wszystkich elementów formalnych 
konstruujących wiersz (wiersz sylabiczny, numeryczny, sylabotonika  
i tonika wiersza, wiersz wolny, nieregularny, wiersz współczesny); emocjonalne elementy interpretacji 
powinny być oparte na znajomości i wykorzystaniu cech konstrukcji słownego zapisu;  dyscyplina techniczna 
wiersza (frazy, średniówki, przerzutnie, itp.) 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 
 

KA_U12       posiada umiejętność samodzielnej analizy tekstu literackiego oraz wytwarzania i zapamiętywania 
określonych stanów emocjonalnych poprzez logiczne i konsekwentne działanie słowem i ekspresją ciała 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 
P7S_UU 

 
W zakresie umiejętności werbalnych 

KA_U16  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 (harmonijne łączenie mowy z innymi środkami ekspresji 
aktorskiej) 

P7U_U P7S_UW 
 

W zakresie publicznych prezentacji 

KA_U22 przyswoił/przyswoiła sobie formy zachowań związane z występami publicznymi podchodząc do nich w 
sposób wysoce odpowiedzialny, wykazuje umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością 

P7U_U P7S_UK 
P7S_UO 

W zakresie umiejętności improwizacyjnych 



. 

KA_U23        posiada umiejętności 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 

KA_K06        ciągłego rozwoju poprzez samodzielną pracę oraz inspirowania i organizowania procesu doskonalenia 
umiejętności warsztatowych innych osób 

P7U_U PS7_KR 
P7S_UU 
P7S_KK 
P7S_KO 

KA_K07   formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki 

P7U_K P7S_KK 

 
 
 


