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NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

TECHNIKA WOKALNA 
TECHNIKA WOKALNA I WYRAZISTOŚĆ MOWY 
AKTORSTWO TEATRU LALEK 
WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
mgr Bogna Woźniak-Joostberens 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

ogólny 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 2       

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

  2 2       

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

20 kontaktowych plus praca własna/semestr 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)   wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektowa, 
dyskusja dydaktyczna,  

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  Semestr zimowy: ZAL - zaliczenie bez noty 
Semestr letni: ZN – zaliczenie notą 
 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji,  wykonanie pracy zaliczeniowej, film 
 



. 

organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 
zasady e-oceny  

TREŚCI MERYTORYCZNE Zajęcia dzielę na pracę na budowanie świadomości własnego aparatu głosowego i pracę z akompaniamentem. 
Na początku semestru wybieramy utwory, na których będziemy pracować. Zajęcia budujące świadomość 
wokalną  zaczynam od przygotowania ciała do pracy z głosem na bazie ćwiczeń z jogi, połączonych ze 
świadomym prowadzeniem oddechu. Ćwiczenia fizyczne poprzedza krótki wykład na temat  pracy ciała 
podczas śpiewania, postawy ciała, rozluźniania mięśni  podczas wdechu, uświadomienia pracy mięśni dna 
miednicy, a także klatki piersiowej i odpowiedniego uruchamiania mięśnia poprzecznego podczas  wydechu, 
tak aby student zrozumiał i zasymilował w ciele pojęcie” appoggio”, czyli podparcia. Student dowie się także w 
jaki sposób przygotować do śpiewu mięśnie twarzy, wnętrza jamy ustnej i języka dzięki masażom, które będzie 
mógł sam później wykonywać. Dowie się również, jak ważna jest praca poszczególnych artykulatorów (żuchwy, 
ust, języka) podczas śpiewania. W części teoretycznej zostanie omówiona krtań, jako miejsce powstawania 
fonacji, jej działanie w połączeniu z appoggio i sprawnie działającym aparatem artykulacyjnym  w rozwijaniu 
świadomości wokalnej studenta. Pozna rezonatory i ćwiczenia pomagające je połączyć. Wszystkie treści 
teoretyczne wdrażam w praktyczne działanie dobierając odpowiedni zestaw ćwiczeń dla każdego studenta, by 
mógł zrozumieć swój głos, jego atuty, możliwości dalszego rozwoju i  ograniczenia.  
Na zajęciach z akompaniamentem,  pracujemy nad materiałem muzycznym będącym z punktu widzenia 
zagadnień technicznych  wyzwaniem dla studenta, na miarę jego możliwości w danym momencie rozwoju. 
Student uczy się pracy nad utworem solowym z akompaniatorem, rozwijając wyobraźnię muzyczną przy pracy 
nad aranżacją, dynamiką, frazą muzyczną. . Będę oceniać zaangażowanie, systematyczność, a także efekt 
końcowy będący prezentacją wokalną przed studentami. Lub zaproszonymi wykładowcami. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  „Niezbędnik wokalisty”-Magdalena Lemberger, „B.K.S IYENGAR  YOGA, The path To Holistic Health” „Uwolnij 
swój głos” Kristin Linklater, ”Nagi głos”-W. Stephen Smith, ”Głos wewnętrzny” Renee Fleming 

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 TEATRU LALEK 

Odniesienie 
do: 

uniwersalnyc
h 

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 

KL_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 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

KL_W08 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 umiejętności ekspresji artystycznej 

KL_U01        posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UO 

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

KL_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym  i twórczym związane z kierunkiem 
studiów 

P7U_U P7S_UW 

W zakresie umiejętności warsztatowych 

KL_U09 posiada świadomość emisji głosu poprzez koordynację pracy mięśni oddechowych, narządu głosu i 

rezonatorów z uwzględnieniem specyfiki pracy w technikach lalkowych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KL_U14        posiada umiejętność wykonania indywidualnej lub zbiorowej formy wokalnej P7U_U P7S_UW 

KL_U16    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 werbalnych 

KL_U17 posiada umiejętność świadomego posługiwania się aparatem mowy w każdej przestrzeni przeznaczonej 
do realizacji dzieła artystycznego, świadomego posługiwania się oddechem w budowaniu frazy, 
wrażliwość na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla wzbogacenia intonacji, elastyczności w 
posługiwaniu się środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu i dynamiki, umiejętność harmonijnego 
łączenia mowy ze środkami ekspresji przypisanymi technikom lalkowym 

P7U_U P7S_UW 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KL_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 

KL_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 

KL_K07   formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej w obrębie sztuki 
filmowej i teatralnej 

P7U_K P7S_KK 

W zakresie komunikacji społecznej 

KL_K11 efektywnego wykorzystania: 

− wyobraźni, 

− intuicji, 

− emocjonalności, 

P7U_K P7S_KO 
P7S_UK 
P7S_UO 



. 

− zdolności twórczego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów, 

− zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się 

okoliczności 

 
 
 
 


