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NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

PRACA NAD ROLĄ WSPÓŁCZESNĄ 
PRACA NAD ROLĄ W TECHNIKACH ZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW 
AKTORSTWO 
WYDZIAŁ AKTORSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Elżbieta Czaplińska – Mrozek, prof. dr hab.  

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 
 

  6 6       

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

  105 105       

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

Konsultacje 30 godzin/semestr 
Praca własna studenta 30 godzin/semestr 

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

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  EK - egzamin komisyjny, 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 na żywo  



. 

TREŚCI MERYTORYCZNE Próby scalanie poszczególnych elementów tworzących temat aktorski i wiarygodne istnienie 
sceniczne. Zaklimatyzowanie w przestrzeni, motywacja działań odnalezienie wiarygodnego, 
właściwego rytmu postaci, selekcja i dobór środków wyrazu. Świadome wypełnienie założonych w 
przekazie treści.  
Uruchomienie kondycji psychofizycznej. Umiejętność „bycia na scenie” – istnienie sceniczne. Impuls. 
Odpowiedź na pytanie – co?  mam do przekazania. Jak? – to przekazać. Jakimi środkami wyrazu? 
Motywacje działania. Dialog – skojarzenia. Konstrukcja. Analiza. Synteza. Rytm. Monolog 
wewnętrzny. Wyobraźnia emocjonalna. Świadomość ciała. Ograniczność. Analiza tekstu i motywów 
postępowania poszczególnych postaci poprzez uruchomienie empatii, wyobraźni i wrażliwości na 
wielowymiarowość ludzkich zachowań, ich różnorodność i często niejednoznaczność  - co stwarza 
różne warianty odczytywania i poprowadzenia tematu w scenach. Zmusza też do szukania 
odpowiednich środków wyrazu, które pozwolą przekazać intencje postaci i jej emocje.  
Poczucie przestrzeni – odnalezienie się i zaklimatyzowanie. Prowadzenie monologu wewnętrznego, 
to czego nie mówię, co myślę.  
Emocje ukryte.  
Dialog – umiejętność słuchania partnera – słuchać. Uruchomienie skojarzeń – mieć skojarzenia. 
Odpowiedzi – odpowiedzieć. Nie wiedzieć – co nastąpi dalej. 
Umiejętność bycia na scenie, nie grania, pokazywania, udawania, dawania czegoś do zrozumienia, ale 
„bycia” na scenie w założonych okolicznościach z wpisanymi problemami emocjonalnymi i tematem, 
czyli etap zrozumienia procesu „ stawania się” na scenie światów i istnień powołanych do życia przez 
naszą wyobraźnie, analizę i zrozumienie procesów psychicznych zachodzących w człowieku. Dzianie 
się „tu i teraz” – zawsze po raz pierwszy, improwizacje.   

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  1. Polska i światowa literatura współczesna. Miesięcznik „Dialog”. 
2. „Praca aktora nad rolą” Konstanty Stanisławski 
3. „O technice aktora” Michaił Czechow 
4. „Teatr postdramatyczny” Hans Thies Lehman 
5. „IMPRO – spontaniczne kreowanie świata” Keith Johnstone 
6. „Prawda i fałsz” Dawid Mamet  
7. „METODA Lee Strasberga” Lola Cohen 

 
Wybór tekstu do pracy następuje w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć w trakcie czytania 
różnorodnych stylistycznie pozycji dramatycznych.  Jest zależny od konstrukcji grupy: ilości kobiet i 
mężczyzn, energii grupy i indywidualnej potrzeby uruchomienia lub poszerzenia obszarów twórczych 
u każdego studenta. Wybrany tekst kompiluje i przystosowuje do konkretnych zadań postawionych 
studentom do realizacji w trakcie semestru.  

ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 
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odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 

Symbol efektów dla 
kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku AKTOSTWO 

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 

KA_W03 zna style gry aktorskiej i formy ruchowej interpretacji (w tym najnowsze techniki i narzędzia stosowane 
przez wybitnych twórców) 

P7U_W P7S_WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

KA_W04   posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej kreowanej postaci P7U_W P7S_WK 
P7S_WG  

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 

w zakresie realizacji prac artystycznych 

KA_U02 wykazuje umiejętność rozumienia specyfiki różnych form dramatycznych oraz istoty konstrukcji 
scenariusza, samodzielnego oceniania tekstu literackiego i możliwości jego adaptacji dla teatru, filmu i 
innych pokrewnych gatunków sztuki widowiskowej 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

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 

w zakresie umiejętności warsztatowych 

KA_U11 posiada umiejętności w zakresie  plastyki ruchu oraz świadomość ciała w przestrzeni jako nośnika emocji 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 umiejętności improwizacyjnych 

KA_U23        posiada umiejętności odejścia od zapisanego tekstu dramatu/scenariusza/partytury działań w drodze P7U_U P7S_UW 
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improwizacji na rzecz tworzenia własnych form wyrazu 
 

P7S_UU 

 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

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 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 

KA_K08  wykorzystywania mechanizmów psychologicznych wspomagających jego/jej działania w obrębie 
twórczości własnej i bezpiecznego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy 

P7U_K P7S_KK 
P7S_KO 
 

 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Podpis pedagoga  
            __________________________________________ 

Podpis dziekana  


