
. 

S Y L A B U S  P R Z E D M I O T U  
Część B – NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

 
Rok akademicki 2021/2022 

 

NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

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

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Krzysztof Dracz, profesor 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

Kierunkowy, obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY 
 

polski 

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 
 

    4 4     

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

    105 105     

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

100 godzin/semestr – praca własna + konsultacje 

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

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  EK, ZN lub  
 

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 Każdy semestr rozpoczynam od utworzenia wraz ze studentami „bazy dramaturgicznej”, czyli zbioru kilku 



. 

interesujących nas tekstów ze współczesnej literatury polskiej i światowej, z których później dokonujemy 
ostatecznego wyboru.  
Pierwszy etap zajęć to analiza materiału i przystosowanie go do potrzeb i zadań dla poszczególnych 
studentów. Następnie, po nakreśleniu charakteru postaci, okoliczności zdarzeń oraz ogólnych założeń 
scenograficznych i kostiumowych rozpoczynamy pracę na scenie. Początkowo studenci samodzielnie 
przygotowują kolejne partie materiału, które po zaprezentowaniu na zajęciach poddajemy szczegółowemu 
omówieniu. Chcę podkreślić słowo „poddajemy”, gdyż kładę duży nacisk, by studenci nawzajem potrafili 
analizować swoją pracę, wskazywać jej złe i dobre punkty. Po tak dogłębnej analizie, scena jest powtarzana z 
uwzględnieniem nowych pomysłów i sugestii. Proces ten, oczywiście, jest powielany i wciąż poszerzany o 
nowe sceny, aż do ogarnięcia całości sztuki i doprowadzenia do publicznej prezentacji. 
W naszych zajęciach wykorzystujemy również improwizacje, przynoszące często rozwiązania, które nie 
przyszłyby nam do głowy w teoretycznych rozważaniach. 
Nade wszystko jednak bardzo dużo dyskutujemy na temat kwestii ściśle związanych ze sztuką, nad którą 
pracujemy, jak i na tematy bardziej ogólne: człowiek, kultura, teatr, polityka itp.  

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Polska i światowa literatura współczesna 
 

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 AKTOSTWO 

Odniesienie 
do: 

uniwersalnyc
h 

charakteryst
yk poziomów 

w PRK 

Odniesieni
e do 

charaktery
styk 

drugiego 
stopnia 

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 

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  

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 
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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_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_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 

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_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 

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

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KA_U09   posiada świadomość emisji głosu poprzez koordynację pracy mięśni oddechowych, narządu głosu i 
rezonatorów 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

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 

KA_U15        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 

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 
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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_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 

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 
 

W zakresie komunikacji społecznej 

KA_K09 funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i swobodnego 
komunikowania się w rzeczywistości zawodowej aktora/aktorki 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

 
Podpis dziekana  


