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S Y L A B U S  P R Z E D M I O T U   

Część B – NAUCZYCIELE AKADEMICCY  

Rok akademicki 2022/2023  

NAZWA PRZEDMIOTU  
NAZWA MODUŁU  
KIERUNEK STUDIÓW  
WYDZIAŁ 

PROPEDEUTYKA REŻYSERII  
REŻYSERIA ZWIĄZANA Z KIERUNKIEM STUDIÓW  
REŻYSERIA  
WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) GABRIEL GIETZKY, ADIUNKT, DOKTOR 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) Kierunkowy, obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ   
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

X  zajęcia prowadzone stacjonarnie   
□  zajęcia prowadzone hybrydowo   
□  zajęcia prowadzone w formie zdalnej  
X  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         

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH   
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

 2          

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN  
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

15/semestr 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  ćwiczenia praktyczne, inne 

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  

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji, inne  



. 

TREŚCI MERYTORYCZNE Studiujący przygotowują etiudę na podstawie wybranej sceny, bądź ciągu scen wypreparowanych z tekstu i 
egzemplarza reżyserskiego przygotowanego w trakcie prac analitycznych prowadzonych w 1 semestrze w 
ramach przedmiotu Reżyserska analiza tekstu. Praca nad etiudą obejmuje: kreowanie wspólnie z aktorami 
uzgodnionych wcześniej intencji oraz przekazywanie zadań aktorskich, a także egzekwowanie ich realizacji, 
budowanie sytuacji tudzież wyjaśnianie wszelkich okoliczności scen/y. Każdorazowy pokaz jest wspólnie 
omawiany z różnych perspektyw z zaleceniami na kolejny etap pracy. Cykl kończy pokaz etiud w całości. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Cymbelin - William Shakespeare 

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 REŻYSERIA 

Odniesienie do:  
uniwersalnych  
charakterystyk  

poziomów w  
PRK 

Odniesienie do  
charakterysty

k drugiego 
stopnia  

uczenia się  
PRK 

WIEDZA : absolwent/absolwentka zna i rozumie 

w zakresie wiedzy  o realizacji prac artystycznych 

KR_W02  posiada wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych 

P7U_W P7S_WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

KR_W04   posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej postaci kreowanych w realizowanej przez siebie 
scenie 

P7U_W P7S_WK 
P7S_WG,  

KR_W06 zna podstawowe zagadnienia techniki dramatopisarskiej oraz sposoby budowania dramaturgii spektaklu P7U_W P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka potrafi 

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

KR_U03  posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych scen, 
dialogów, postaci dramatycznych 

P7U_U P7S_UW 

KR_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 



. 

KR_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  
P7S_KR 

W zakresie umiejętności warsztatowych 

KR_U08        posiada umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KR_U09   posiada umiejętność samodzielnej analizy, interpretacji i adaptacji tekstu literackiego   P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 

KR_U10 posiada umiejętność zrozumienia i zdefiniowania specyfiki sytuacji dramatycznej oraz statusu postaci w tej 
sytuacji 

P7U_U P7S_UW  

KR_U11  posiada umiejętność zbudowania zadania dla aktora/aktorki  P7U_U P7S_UW 
P7S_UO 

KR_U12       posiada umiejętność konstruowania sceny lub sekwencji scen w praktycznej realizacji z uwzględnieniem oprawy 
plastycznej i muzycznej 

P7U_U P7S_UW  
P7S_WK  
P7S_UO 

W zakresie umiejętności werbalnych 

KR_U15 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w dziedzinie sztuki P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KR_K03   świadomego i odpowiedzialnego przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym  w 
obrębie sztuk teatralnych i filmowych 

P7U_K P7S_KK  
P7S_KO  
P7S_KR 

KR_K07   formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie innych 
przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki  

P7U_K P7S_KK 

 

 


