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NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

COACHING AKTORSKI 
PRACA Z REŻYSEREM/PRACA PRZED KAMERĄ 
AKTORSTWO 
WYDZIAŁ  AKTORSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Anna Skorupa, magister 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

kierunkowy/ogólny obowiązkowy/do wyboru 

JĘZYK WYKŁADOWY 
 

polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

 
□  zajęcia prowadzone stacjonarnie 
 

ROK 
 

I II III IV V 

SEMESTR 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 
 

    2 3     

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

    30 30     

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

30 h praca własna + konsultacje 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna 

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  

wykonanie określonej pracy praktycznej ( na żywo lub internetowo w czasie rzeczywistym), pisemna praca 
zaliczeniowa 

TREŚCI MERYTORYCZNE 1. Praca z zasobami i blokadami aktorskimi: otwieranie aktora, praca z ukrytym potencjałem, uświadamianie 



. 

utrwalonych nawyków i nawiązanie głębokiego kontaktu z własną kreatywnością, praca z ograniczeniami i 
blokadami, praca z krytykiem wewnętrznym; docieranie do stanów emocjonalnych, ich świadomość oraz 
wyrażanie/przepływ; praca nad rozwojem procesów wewnętrznych aktora; praca aktora nad sobą; 
samodzielne procesowanie własnych trudności, kryzysów i obszarów rozwoju; 
2. Praca nad postacią: uruchomienie i rozwój postaci, proces aktora, praca z sygnałami – rozwijanie sygnałów 
prowadzących do rozwoju postaci/ sceny/ stanu wewnętrznego; praca z ciałem, głosem, ruchem, zmysłami 
(pamięć ciała, stany emocjonalne, postaci wewnętrzne, archetypy), organiczność aktora; świadomość 
impulsów i ich przepływ; kontakt z ciałem/świadomość ciała; wewnętrzny obserwator; 
2.Praca nad zespołem aktorskim: praca nad relacjami postaci i praca nas scenami grupowymi; zespół jako 
jedno ciało, organiczność zespołu, rozwijanie i przepływ impulsów w zbiorowym ciele zespołu; 
 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA   

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: 

uniwersalnych 
charakterysty
k poziomów w 

PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst
yk drugiego 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

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 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_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym  i twórczym związane z kierunkiem 
studiów 

P7U_U P7S_UW 

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 



. 

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_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  


