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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 

 
    3 3     

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 problemowy, 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 pracy zaliczeniowej, wykonanie określonej pracy praktycznej,  

TREŚCI MERYTORYCZNE Sposoby pracy z choreografem przy realizacji różnych kompozycji opartych na wybranym temacie.  



. 

1. Praca na zasadach improwizacji oraz skodyfikowanych formach tańca, które są stosowane przez 
choreografów. 
2. Wspólne znalezienie tematu, który da studentom możliwości rozwoju zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i 
realizacyjnej. 
3. Obraz „Piano Keys Lake” F. Kupki jako pretekst do pracy choreograficznej - analiza, najistotniejsza idea 
przekazu tematu, która jest przekładalna na język ruchu - inspiracje –własne doświadczenia - wybór muzyki 
adekwatnej do treści kompozycji choreograficznej - praca właściwa nad skomponowaniem choreografii, która 
rozwija w studentach poczucie ważności przekazu niewerbalnego, poczucia pracy w grupie: uważności na 
siebie, dbania o synchron ruchu, bycia razem w przestrzeni, rytmie, dynamice, w różnych rysunkach 
przestrzennych oraz zrozumienia zastosowań odpowiednich środków ruchowych przekładalnych na język 
ruchu tak aby przenosił się temat i był zrozumiały w odbiorze - wykorzystanie monologu w improwizacji 
tanecznej  

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  -Eric Franklin „Dance Imagery for technique performance” Human Kinetic 1996  
-Thomas Kaltenbrunner “Contact Improvisation” Meyer und Meyer 1998  
- Eric N. Franklin, Świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów mentalnych w pedagogice ruchu, Kined 2007 

-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 
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 

KA_W06   zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii teatru i filmu oraz wybranych gatunkach sztuk P7U_W P7S_WG 



. 

widowiskowych i zna literaturę związaną z tymi zagadnieniami 
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 

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_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_U14        posiada umiejętność słuchowej interpretacji zjawisk dźwiękowych, zna podstawy ich  zapisu, rozróżnia 
dyktaty melodyjno-rytmiczne, dokonuje analizy przebiegu harmonicznego 

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 publicznych prezentacji 
KA_U22 przyswoił/przyswoiła sobie formy zachowań związane z występami publicznymi podchodząc do nich w 

sposób wysoce odpowiedzialny, wykazuje umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością 
P7U_U P7S_UK 

P7S_UO 



. 

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_K02   inicjowania działań artystycznych oraz podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym we 
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

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 
 

 
 


