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NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

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

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
dr Małgorzata Król-Sozańska 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

kierunkowy/obowiązkowy 

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 

 30         

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

30 godzin/semestr – konsultacje + praca własna 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) Metoda podająca, aktywizująca i dociekań w: 
 
wykładach zintegrowanych z ćwiczeniami warsztatowymi, zajęciach grupowych i indywidualnych opartych na 
ćwiczeniu umiejętności prawidłowego i świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu aktorskiego dla 
doskonalenia techniki i wyrazistości mowy, konsultacjach 
 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) ZAL – zaliczenie bez noty, EK – egzamin komisyjny 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji  



. 

zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 

zasady e-oceny 

1. Egzamin w oparciu o prezentowane nabyte i utrwalone umiejętności z semestru pierwszego i drugiego 
w  obszarze techniki wymowy widziane przez pryzmat wymowy scenicznej w zadaniach  
egzaminacyjnych pozostałych przedmiotów. 

2. Test pisemny z wiedzy obowiązującej na pierwszym roku studiów 
 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Semestr II 
 

1. Zajęcia pierwsze: poszerzanie samowoświadomości wymawianiowej w oparciu  o indywidualne 
nagrania audio z sesji zimowej 

2. zajęcia od drugiego do czternastego kontynuacja treningu funkcyjnego wspierającego muskulaturę, 
sprężystość, koordynację układu stomatognatycznego i jego wyczynowość, w zakresie anatomii układ 
kostny obszaru orofacjalnego, budowa i funkcje SSŻ  

3. zajęcia od trzeciego do szóstego: powtórzenie materiału z semestru pierwszego – ćwiczenia na 
wybranych tekstach literackich 

4. zajęcia od siódmego do dziesiątego: wymowa samogłosek nosowych, wymowa fonemów szeregu 
syczącego, ciszącego i szumiącego 

5. zajęcia od jedenastego do czternastego: łączenie zdobytych umiejętności w ćwiczeniach na wybranych 
tekstach literackich, możliwe konsultacje podczas działań scenicznych na zajęciach planu lalkowego 

6. zajęcia piętnaste: zaliczenie i omówienie indywidualnych postępów studenta wobec realizacji 
przerobionego materiału dwóch semestrów w oparciu o nagrania audio tekstów literackich innych 
przedmiotów, pisemny test z wiedzy obowiązującej na pierwszym roku studiowania w obszarze 
wymowy scenicznej 

 
 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA 1. Atlas anatomiczny człowieka – głowa, red. R. Aleksandrowicz, B.Ciszek, A. Kędzia, T. Zyss 

2. Diagnoza logopedyczna, Podręcznik Akademicki, red. E.Czaplewska, S.Milewski 
3. Terapia Miofunkcjonalna, H.Kaspers 

4. Co w mowie piszczy, K.Klosińska 

5. Uwolnij swój głos, K.Linklater 

6. Przewodnik po starannej polszczyźnie, M.Lombardo 

7. Wielki Słownik poprawnej polszczyzny, red. A.Markowski 
8. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S.Milewski, J.Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray 

9. Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia, J.P. Okeson 

10. Elastic Therapeutic Taping i Head, Neck and Orofacial disorders, E.de Ru I H.Kaspers 

11. Funktionales Mundprogramm, P.Schuster 

12. Sarabanda w chaszczach, B.Toczyska 

13. Zacznij od samogloski, B. Toczyska 

14. Aby język giętki, M. Walczak-Deleżyńska 



. 

15. Sztuka mówienia, B. Wieczorkiewicz 

 

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: uniwer-
salnych cha-
rakterystyk 

poziomów w 
PRK 

Odniesienie 
do charakte-
rystyk dru-
giego stop-
nia uczenia 

się PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie   

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 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 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

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 

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 

 
 


