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WYDZIAŁ 

TECHNIKI TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO  
TANIEC 

AKTORSTWO 

WYDZIAŁ AKTORSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Bożena Klimczak, dr hab. prof. AST 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

Ogólny, do wyboru  

JĘZYK WYKŁADOWY 

 
polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

X  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 

 
  2 2       

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

  30 30       

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

10 godzin konsultacji/semestr  

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna, konwersatorium  

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 pracy zaliczeniowej, wykonanie określonej pracy praktycznej,  

TREŚCI MERYTORYCZNE III semestr  



. 

1. Wykład z historii tańca wraz z prezentacją wybranych spektakli z dziedziny tańca (DV8 Physical Theatre, Pina 
Bausch, Sasha Waltz, A. T. Keesrmaeker) oraz o dwujęzyczności człowieka i warstwach tańca: fizycznej i 
intencjonalnej 
2.Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych założeń improwizacji i kontakt improwizacji tańca. Wrażliwość, 
odczuwanie, świadomość ciała, kreacja, ciekawość, samo odkrycie, powierzchnia ciała, mentalny i fizyczny 
relaks.  
3. Ćwiczenia w rozwijaniu świadomości w kontakt improwizacji. Improwizacja w duecie. Ryzyko niewerbalnej 
rozmowy dwóch ciał. Aktywność i pasywność. Prowadzenie i podążanie. Poczucie ciężaru ciała w ruchu z 
partnerem. Rolowanie, spirala, wznoszenie i opadanie, ruch od i do centrum. 
4. Ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności kontakt improwizacji w duecie. Utrzymanie punktu kontaktu w ruchu z 
partnerem. Dawanie ciężaru- od dotyku do dawania całego ciężaru. Zaciskanie, przenoszenie, wspinanie. 
5. Ćwiczenia w rozwijaniu wrażliwości na ciężar partnera. Wspieranie ciężaru- ryzyko niewerbalnej rozmowy. 
Umieszczanie ciała na partnerze. Ślizganie, rolowanie, praca z balansem i kontra balansem, skakanie i łapanie, 
podnoszenie. 
6. Taniec jazzowy – podstawowe elementy- ćwiczenia izolacyjne(głowy, ramion, tułowia, bioder, nóg) w 
różnych płaszczyznach, pulsacja swingowa; proste kombinacje taneczne 

7. Wprowadzenie do analizy ruchu Rudolfa Labana. Omówienie wybranych struktur ruchowych w odniesieniu 
modelu strukturalnego wg Rosemary Brandt. 
8. Ćwiczenia dotyczące relacji ciała i przestrzeni. Pojęcia kinesfery, kierunku, poziomu, osi, płaszczyzny, lokacji i 
trajektorii. 
9 Ćwiczenia wprowadzające w świadome stosowanie dynamiki ruchu: jego rytmu i jakości. Przepływ energii 
przez ciało w ruchu.  
10. Ćwiczenia relacji z partnerem, rekwizytem i widzem. Rodzaje zależności i sposoby ich realizacji. 
11. Ćwiczenie umiejętności obserwacji ruchu, definiowania zaobserwowanych wartości i werbalizacji tych 
spostrzeżeń. 
12. Taniec współczesny – podstawowe zasady techniki; contraction-release -ćwiczenia w poziomie niskim i 
średnim (w pozycji leżącej, siedzącej lub kucznej na podłodze sali) koncentrujące się na nauce bezpiecznego 
poruszania i przemieszczania się w parterze, przenoszenia ciężaru ciała oraz przygotowania bezpiecznej 
techniki kontrolowanego upadku z poziomu wysokiego; wprowadzenie w różne style tańca współczesnego 
(technika M. Graham, Hortona, Limona etc.) - ćwiczenia wzmacniające i poprawiające koordynację ruchową. - 
praca nad techniką i jakością wykonania zadanych ruchów i kroków  
- ćwiczenia świadomości centrum ciężaru ciała - ćwiczenia uwzględniające różne sposoby przemieszczania się 
w przestrzeni w poziomie niskim, średnim i wysokim sali włączające techniki poruszania się w parterze, chód, 
bieg, obroty i skoki. - proste sekwencje ruchowe umożliwiające zastosowanie nabytych umiejętności 
tanecznych i świadomego wyrazu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki ruchu. - ćwiczenia 
rozwijające kreatywność poprzez krótkie zadania kompozycyjne solo, w duecie oraz w grupie - ćwiczenia 
rozwijające zaufanie i wyczucie partner  

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  1.Roderyk Lange, „Podręcznik kinetografii”, Poznań 1995 

2.Roderyk Lange „Taniec – Choreologia – Humanistyka”, Red. Dariusz Kubinowski Poznań 2004.  
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3. Roderyk Lange, „O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna”, Poznań 2009 

4. Eric Franklin „Dance Imagery for technique performance” Human Kinetic 1996 

5.Thomas Kaltenbrunner “Contact Improvisation” Meyer und Meyer 1998  
6. Eric N. Franklin, Świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów mentalnych w pedagogice ruchu, Kined 2007 7. 
Rudolf Laban, Modern Educational Dance, Macdonald & Evans; 3rd edition 1975  

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 
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 

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 

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_U11 posiada umiejętności w zakresie  plastyki ruchu oraz świadomość ciała w przestrzeni jako nośnika emocji P7U_U P7S_UW 

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 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 
 

 
 
 


