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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 

NARRACJA WIZUALNA 
PRACOWNIA FORMY I OBRAZU 
AKTORSTWO TEATRU LALEK 
WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) mgr Agnieszka Błaszczak 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) kierunkowy/ogólny obowiązkowy/do wyboru 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

□  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 

 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  
wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektowa,  
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SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  ZAL - zaliczenie bez noty, ewentualnie E-ZAL – zaliczenie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość 

FORMA ZALICZENIA – metoda 
weryfikacji zakładanych dla przedmiotu 
efektów uczenia się - z uwzględnieniem 
sposobu organizacji zajęć  (zostawić 

właściwe) zasady e-oceny  

Zaliczenie może mieć charakter publicznej prezentacji online:  
- 40 % Indywidualna praca i końcowa realizacja indywidualnego projektu filmowego. 
- 30 % Aktywność na zajęciach (indywidualne propozycje i twórcze podejście do zadań, praca w grupie, 
obecność na zajęciach). 
- 30 % Punktualność, systematyczność, dyscyplina. 

- Możliwość zaliczenia poszczególnych etapów w trybie zdalnym. 
- Sprawdzanie umiejętności odbywa się poprzez cykliczne wykonywanie praktycznych zadań grupowych i 
indywidualnych, w tym prac domowych. 
- Semestr kończy realizacja indywidualnej pracy filmowej lub audiowizualnej zaliczanej notą. 

TREŚCI MERYTORYCZNE Zagadnienia:  

1. Wstęp do narracji wizualnej, historii kina oraz specyfika i rodzaje form audiowizualnych; 

2. Podstawy języka filmowego i narracji wizualnej (zasady montażu, sztuki operatorskiej, narracji 
obrazem, scenariopisarstwa); 

4. Podstawy obsługi sprzętu filmowego (kamera, oświetlenie, programy montażowe); 

5. Analiza scenariusza filmowego i telewizyjnego; 

6. Ćwiczenia praktyczne za kamerą i przed kamerą – tworzenie i nagrywanie scen filmowych oraz innych 
form audiowizualnych (teledysk, reklama, videoblog, portret filmowy) z wykorzystaniem różnych środków 
wyrazu; 

7. Montaż w programie DaVinci Resolve. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Literatura: 
1. Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Bruce Block; 

2. Gramatyka języka filmowego, Daniel Arijon; 

3. Narracja. Teoria i praktyka, Janusz Bernadetta, Katarzyna Gdowska, Bogdan de Barbaro; 

4. Sugestia i perswazja. Psychologia narracji wizualnej w sztuce i reklamie, Anna Waligóska; 

ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 
odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 
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Symbol efektów dla 
kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku AKTORSTWO TEATRU LALEK Odniesienie 
do: uniwersal- 

Odniesienie 
do charakte- 

   nych 
charakterystyk 
poziomów w 

PRK 

rystyk dru- 
giego 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_WK 
P7S_WG  

KL_W11  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_U05 posiada zdolność kreatywnego myślenia o tekście a także wypracowywania własnych sposobów 
wyróżniania i interpretowania tworzywa dramatycznego, dokonywania analizy treściowej i 
porównawczej 

P7U_W P7S_WG 
P7S_UW 

KL_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   

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_U20 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 
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KL_U21 potrafi dyskutować na temat specjalistycznych zagadnień sztuk filmowych i teatralnych oraz prowadzić 
debatę w zróżnicowanym środowisku z zachowaniem szacunku dla wzajemnych poglądów 

P7U_U PS_UK 
P7S_UW 
P7S_KO 

W zakresie umiejętności improwizacyjnych   

KL_U24  posiada umiejętność 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   

KL_K02        inicjowania działań artystycznych oraz podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też 
wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki 

P7U_K P7S_KR 
P7S_KO 

KL_K03   świadomego i odpowiedzialnego przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym wykonywanym w 
obrębie sztuk teatralnych i filmowych 

P7U_K P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

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, 

 zdolności twórczego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów, 

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

P7U_K P7S_KO 
P7S_UK 
P7S_UO 

______________________________________________ 
Podpis pedagoga  
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__________________________________________ 

Podpis dziekana  


