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kierunkowy/ogólny obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY 
 

polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

□  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  2        

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

30  30        

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

30-60 godzin/semestr – konsultacje i praca własna 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład, wykład problemowy, wykład konwersacyjny, analiza tekstów i spektakli z dyskusją. 
Z założenia zajęcia łączą różne metody pracy ze studentem: wykładu/wykładu problemowego/wykładu 
konwersatoryjnego; elementów syntezy oraz szczegółowej analizy tekstów, spektakli oraz projekcji 
multimedialnych (zapisów fragmentów spektakli) połączonych  z dyskusją. 
 

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

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji  pisemna praca zaliczeniowa, pisemna praca egzaminacyjna – zakres materiałowy: wykłady oraz literatura 
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zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 
zasady e-oceny  

szczegółowa 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Analiza wybitnych tekstów dramatu powszechnego oraz ich sceniczna interpretacja - w szerokim kontekście 
historycznym, społeczno-politycznym, filozoficznym i artystycznym – stanowi punkt wyjścia do zdobycia 
artystycznej samo/wiedzy,  uruchomienia ważnych procesów twórczych i aktorskiego postępowania 
poznawczego.  
Nadrzędną ideą zajęć jest więc, prócz zgłębienia wiedzy z historii dramatu i teatru, zdobycie umiejętności  
samodzielnego, odważnego  „otwierania” na nowo kanonicznych tekstów, która pozwoli poszerzyć akty 
lektury i rozpoznać ich twórcze potencjały a także śmiało przekroczyć  skonwencjonalizowane ich odczytania,  -  
mając na uwadze wielowiekowe, rewolucyjne przemiany teatru oraz współczesne jego poszukiwania. 
W efekcie teoretyczne zajęcia silnie zorientowane są również na praktyczne rozwinięcie indywidualnych, 
aktorskich, scenicznych działań. 
 
W pracy dydaktycznej bliska jest mi hermeneutyczna myśl współczesnych krytyków kultury (Gadamera, 
Ricoera, Heideggera) – stanowiąca punkt wyjścia do pewnego rodzaju postępowania poznawczego  
(hermeneutyka tekstu/dramatu/spektaklu jako hermeneutyka istnienia) – pozwalającego widzieć w wyniku 
interpretowania dramatów i doświadczania dzieł sztuki teatralnej - kulturowe przemiany form świadomości , 
odpowiedzialne finalnie za odmienne w czasie aktorskie działania oraz sceniczne formy i style tworzenia. 
 
   W zakres tych zajęć wchodzą zatem również, prócz literatury i teatru, zagadnienia m.in. ze świata muzyki, 
filmu, sztuk plastycznych, performansu, antropologii, psychologii oraz filozofii myśli i sztuki. 
 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  I rok 
Semestr 1 
Zagadnienia ogólne: 
 Teatr i dramat antyczny/ Grecja, Rzym: m.in. Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Menander, Plautus/ 
formy dramatyczne i teatralne w Średniowieczu/ Anonim, Każdy/Everyman; przełom Renesansu – podstawy 
społeczne i estetyczne; opera, commedia dell’arte, kształtowanie się przestrzeni scenicznej; Teatr elżbietański, 
William Szekspir. 
LITERATURA SZCZEGÓŁOWA: 
Antologia tragedii greckiej: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, przeł. S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski, wybrał i 
oprac. S. Stabryła, Kraków 1975 (tu: Ajschylos: Oresteja; Sofokles: Elektra Król Edyp; Eurypides: Elektra, 
Medea, Bachantki); lub Ajschylos, Sofokles,, Eurypides – tragedie w przekładzie Roberta R. Chodkowskiego 
(Lublin 2013-2015); Arystofanes: Komedie wybrane, przeł. A. Sandauer i S. Srebrny, Kraków 1977 (tu: Chmury, 
Lizystrata); Plautus: Żołnierz-Samochwał, przeł. G. Przychocki. Wrocław 1969 (BN II 53); Każdy (Everyman), 
przeł. S. Helsztyński, Warszawa 1933; 
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 Dramat elżbietański 
W. Szekspir: William Shakespeare, Tragedie i Kroniki oraz Komedie w przekładzie Stanisława Barańczaka, 
Kraków 2012-2013 lub Tragedie, Warszawa 1974, t.2: , przeł., J. Paszkowski; tu: Hamlet, Makbet, Ryszard III, 
Burza, Sen nocy letniej, przeł. W. Tarnawski, Wrocław 1970 (BN II 28);  
 
II rok 
Semestr 3 
Zagadnienia ogólne: 
 Wielka Reforma Teatru; kryzys dramatu klasycznego /H.Ibsen i A. Strindberg, A. Czechow, M. Maeterlinck, A. 
Jarry, L. Pirandello, W. Majakowski, Brecht ; Teatr i dramat europejski i  pozaeuropejski – wiek XX - do II wojny 
światowej włącznie – idee, estetyka, praktyka. 
LITERATURA SZCZEGÓŁOWA: 
Henryk Ibsen: Wybór dramatów, Wrocław 1983 (BN II 210), tu: Nora/Dom lalki; Upiory,Hedda Gabler, Wróg 
ludu przeł. A. Marciniakówny; Maurycy Maeterlinck: Dramaty wybrane, pod red. K. Pleśniarewicza, Kraków 
1994, tu: Ślepcy, przeł. Z. Przesmycki; August Strindberg : Wybór dramatów, oprac. J. Sokół, przeł. Z. Łanowski, 
Wrocław  1977 (BN II 185), tu: Ojciec, Sonata widm, Panna Julia; Antoni Czechow: Wybór dramatów, oprac. R. 
Śliwowski, Wrocław 1979 (BN II 198) lub A. Czechow, Dramaty, przeł. A. Lubomirska Piotrowska,Łódź 2019 - tu: 
Płatonow, Iwanow, Mewa, Wiśniowy sad, Trzy siostry; Maksym Gorki, Na dnie, przeł. A. Kamieńska, J. Śpiewak, 
Warszawa 1951; Władimir Majakowski: Pluskwa, Łaźnia, przeł. S. Pollak, Warszawa 1956 Alfred Jarry: Ubu król, 
czyli Polacy, przeł. T. Żelenski-Boy,, Warszawa 1936, reprint Bydgoszcz 1993; L. Pirandello: Wybór dramatów, 
oprac. J. Heinstein, Wrocław 1978 (BN II 142), tu: Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora, przeł. Z. 
Jachimecka; Bertold Brecht: Dramaty, oprac. K. Gajek  (BN II 184), tu: Opera za trzy grosze, Matka Courage i jej 

dzieci, Kariera Artura Ui przeł. B. Winawer. 

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 

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_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 
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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 

KA_W06   zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii teatru i filmu oraz wybranych gatunkach sztuk 
widowiskowych i zna literaturę związaną z tymi zagadnieniami 

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 

KA_W08 ma orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie (w ujęciu 
całościowym) i jest świadomy/świadoma rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością 

P7U_W 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_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 

 
W zakresie umiejętności werbalnych 

KA_U17        posiada umiejętności tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na 
tematy związane z ich specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 

P7U_U P7S_UK 

KA_U18 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w dziedzinie sztuki P7U_U  P7S_UW 
P7S_UU 

KA_U19 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 

KA_U20 potrafi dyskutować na temat specjalistycznych zagadnień sztuk filmowych i teatralnych oraz prowadzić 
debatę w zróżnicowanym środowisku z zachowaniem szacunku dla wzajemnych poglądów  

P7U_U P7S_UK 
P7S_UW 
P7S_KO 
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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_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 komunikacji społecznej 

KA_K10        prezentowania skomplikowanych i specjalistycznych zadań i treści w przystępnej formie, w sposób 
zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi, w tym z 
zastosowaniem technologii informacyjnych 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

 
 
 
______________________________________________ 
Podpis pedagoga  
            __________________________________________ 

Podpis dziekana  


