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WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
mgr Marzena Kopczyńska  

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

kierunkowy/ogólny obowiązkowy/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        

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

  2        

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

15h/semestr 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład problemowy, wykład konwersacyjny,  analiza filmów  o tematyce psychologicznej z dyskusją 
dydaktyczną,  

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  ZAL – zaliczenie bez noty  

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 
zasady e-oceny  

Pisemna praca zaliczeniowa w każdym semestrze. 
Pisemna praca zaliczeniowa oraz aktywność podczas zajęć, przejawy inwencji i podejmowanie prób 
samodzielnej analizy i interpretacji zdarzeń psychologicznych w nawiązaniu do wcześniej zdobytej wiedzy.  
W pierwszym semestrze praca pisemna: analiza psychologiczna wybranej dziecięcej postaci filmowej. 
W drugim semestrze:praca pisemna :analiza psychologiczna postaci filmowej osoby dorosłej. 
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TREŚCI MERYTORYCZNE Celem zajęć jest przybliżenie studentom wybranych zagadnień psychologii, które mogą mieć wpływ na 
warsztat reżysera. Student staje się zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy psychologicznej w 
obrębie specjalizacji i używa jej do wyrażania siebie w   działaniach artystycznych. 
Przewidziane metody pracy to przede wszystkim wykłady wraz z ilustracjami filmowymi poruszanego 
zagadnienia psychologicznego. W realizacji programu preferowane będą metody pobudzające samodzielne 
myślenie i refleksyjność psychologiczną, inspirujące rozwój samoświadomości i zdolności introspektywnych 
oraz  rozumienie relacji interpersonalnych. 
 
Semestr 1. 
 
1. Student zgłębia wiedza z zakresu psychologii ogólnej z  elementami  psychologii: rozwojowej, 
społecznej, teorii  systemowej i psychodynamicznej  ze szczególnym uwzględnieniem problemów z jakimi 
mogą borykać się dzieci  i potrafi zilustrować je przykładami postaci filmowych. 
2. Student  poszerza zakres  świadomości dotyczącej faz rozwojowych u dzieci oraz ich możliwości 
poznawczych . 
3.Student uczy się   dostosowywania działań teatralnych do wieku i możliwości małego odbiorcy. 
4. Student  poznaje psychologiczne aspekty procesów grupowych i społecznych ( w tym dyskryminacji i 
stereotypizacji dziecięcych zaburzeń rozwojowych ) 
5.Student poznaje działanie systemu rodzinnego i ról jakie są w nim nadawane oraz ich konsekwencji w 
dorosłym życiu. 
6.Student poznaje kontekst psychologiczny  chorób dziecięcych i specyfiki ich funkcjonowania oraz ich 
możliwości poznawczych min. W Spektrum Autyzmu, Zespole  Downa, Niepełnosprawności umysłowej, 
Schizofrenii dziecięcej, DDA, zaburzeniach odżywiania u dzieci.   
7. Student zwiększa swoją  wiedze dotyczącą relacji rodzic -dziecko m.in. omijanie blokad w komunikacji, 
granice w relacjach, empatia, bliskość, bezpiecznej więzi. 
8..Student poznaje złożoność problemów dziecięcych tj. dojrzewanie, bunt nastolatka, tożsamość płciowa, 
alkoholizm rodzica, agresja ze strony rodzica, kaziroctwo, pedofila, kalectwo itd. I rozumie wpływ tych 
doświadczeń  na emocjonalność i sposób funkcjonowania dziecka. 
9.Student omawia swoje mocne strony w budowaniu relacji reżyser –aktorzy i uczy się radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych zawodowo na wybranych przykładach. 
10.Student poznaje metody pracy i aspekt prawny pracy reżysera z małym dzieckiem na planie 
filmowym. 
11. Student uczy się tworzenia analizy psychologicznej postaci scenicznej.  
 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Semestr 1 
 
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995. 
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B.Harwas-Napierała  Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2    
PWN 
Bomba J. Depresja młodzieńcza. W: Namysłowska I, red. Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004. 
Borkowska M., Wagh K.  Integracja Sensoryczna na co dzień wyd.PZWL Warszawa 2017r. 
Brzezińska Anna I. Appelt Karolina Ziółkowska Beata Psychologia rozwoju człowieka Wyd.: GWP  
Carr A. Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk: Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne; 2004. 
Carson R.C, Butcher J.N., Mineka S. Psychologia zaburzeń vol.2 (rozdział 14.)GWP 2003r. 
Cieszyńska J.,Korendo M.Wczesna interwencja terapeutyczna (stymulacja rozwoju dziecka od noworodka 
do 6roku życia) wyd.Edukacyjne Kraków 2017r. 
Ekman P., Davidson, R. J. Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2002. 

Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, Warszawa 2000. 

Erikson E, Tożsamość a cykl życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004. 

Gerrig R. J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie. Wydanie nowe, Warszawa 2006,  
Goodman R, Scott S. Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 
2000. 
 ILG F. , Bates A. L.,Baker S.M. Rozwój psychiczny dziecka od 0-10lat . GWP Sopot 2017r. 
Jegier Aneta  Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym Wyd: DIFIN Spółka Akcyjna  
 Kendall PC. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki  terapeutyczne 
dla praktyków i rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2004. 

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wyd. AK. "Żak" Warszawa 2000. 

Osińska B. Trampolina + Emocje 3    PWN 2016r. 

Piaget  Jean Mowa i myślenie dziecka wyd. PWN Warszawa 2003  
Przetacznik-Gierowska M. Psychologia rozwoju człowieka .Zagadnienia podstawowe PWN 
Reddy Linda A.   Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka  PWN 2017r. 
 Sikorska I.  Bufory stresu Jak rozwijać odporność psychiczną dziecka. Wyd. Edukacyjne 2011 
 Sikorska Iwona  Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka. Wyd. Edukacyjne 
 
Witkowska-Ulatowska H. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Przegląd badań. W: Namysłowska  I, 
red. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. 
Kraków:Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP; 2000. 
Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wyd. WSEZ, Ło dz  
2009. 

https://www.dobre-ksiazki.com.pl/brzezinska-anna-i-au208120.html
https://www.dobre-ksiazki.com.pl/appelt-karolina-au37663.html
https://www.dobre-ksiazki.com.pl/ziolkowska-beata-au43218.html
https://www.dobre-ksiazki.com.pl/gwp-pub5475.html
https://www.nieprzeczytane.pl/autor/Jegier+Aneta
https://www.nieprzeczytane.pl/wydawnictwo/DIFIN+Sp%C3%B3%C5%82ka+Akcyjna
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Reddy-Linda-A.,a,74653510
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LITERATURA DODATKOWA: 
 Bierach A. J.    Komunikacja Niewerbalna  Wydawnictwo Astrum 1998. 
 Davidson J., Kontrola stresu – dla Z o łtodziobo w, Wyd. Rebis, Poznan  2000. 
 Goleman D.    Inteligencja społeczna. Rebis Dom Wydawniczy 2007 
Kernberg O. Związki miłosne. ZYSK I S-KA  2001 
 Mc Williams N.  Diagnoza Psychoanalityczna  GWP 2009 
Wojciszke B.  Teorie schematów społecznych. Zakład Narodowy im. Ossolin skich, 1986   
 Wojciszke B. Psychologia miłości. GWP 2009 
 
 

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 
charakterysty
k poziomów w 

PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst
yk drugiego 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

WIEDZA : absolwent/absolwentka zna i rozumie 
 

  

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_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 

KR_W08 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 umiejętności realizacji prac artystycznych 

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_U09   posiada umiejętność samodzielnej analizy, interpretacji i adaptacji tekstu literackiego  
 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 

W zakresie umiejętności werbalnych 
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KR_U14     posiada umiejętności tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na 
tematy związane z ich specjalnością, wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 

P7U_U P7S_UK 

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

KR_U16 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 

KR_U17 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 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KR_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 

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 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 

KR_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 
 

W zakresie komunikacji społecznej 

KR_K09 funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i swobodnego 
komunikowania się w rzeczywistości zawodowej artysty/artystki sztuki filmowej i teatralnej 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

KR_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 

KR_K11 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 
pracą i etosem zawodu 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

 
 
 
 


