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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 

TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MOWY 
TECHNIKA 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) 

V zajęcia prowadzone stacjonarnie  
V  zajęcia prowadzone hybrydowo  
V  zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
V  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 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  Metoda podająca, aktywizująca i dociekań w: 
1. wykładach zintegrowanych z ćwiczeniami warsztatowymi 
2. zajęciach grupowych i indywidualnych opartych na ćwiczeniu umiejętności 

 prawidłowego i świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu 
 aktorskiego dla doskonalenia techniki i wyrazistości mowy 

3. konsultacjach 



. 

 

 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  ZAL 

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

semestr I 
 - prezentacja zaliczeniowa wybranego tekstu z ćwiczeń sprawności artykulacyjnej przepracowanych w semestrze  

pierwszym 
- pisemny test zaliczeniowy z wiedzy ostatniego semestru, w tym fonetyki funkcjonalnej i podstaw anatomii w zakresie 
mięśni szyi i głowy 

 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Semestr I 
1. Zajęcia pierwsze: 
- wykład wprowadzający w tematykę zajęć  w semestrze pierwszym i drugim oraz organizacja zajęć, 
-  wyłowienie indywidualnych problemów wymawianiowych w zakresie sprawności i kompetencji językowych, 
- kontynuacja założenie intensywnego wspierania studenta w jego dążeniu do prawidłowego posługiwania się słowem  

 w zakresie czystości i sprawności na scenie, a także w poszerzaniu inwentarza rozwoju mowy w obszarze szeroko 
rozumianej kultury żywego słowa i stosowania zdobytej wiedzy  w codziennym życiu 

2. Zajęcia drugie: 
- ocena przestrzeni wymawianiowej studentów oraz ich samoświadomości, autoanaliza z wykorzystaniem 

 indywidualnych nagrań  z egzaminów ostatniej sesji online lub bieżącego nagrania archiwizującego 
- analiza porównawcza wobec nagrań studentów pierwszego roku 
 - powtórzenie materiału z semestrów pierwszego 
3. Zajęcia trzecie: 
 - powtórzenie materiału z semestrów pierwszego roku w formie pracy pisemnej 
- wprowadzenie do fonetyki funkcjonalnej 
4. Zajęcia od trzeciego do czternastego: 
- indywidualne prezentacje studentów w zakresie opanowania materiału w obszarze fonetyki funkcjonalnej i podstaw 
anatomii szyi i głowy  
- kontynuacja treningu funkcyjnego wspierającego muskulaturę, sprężystość i koordynację układu stomatognatycznego  
4. Zajęcia szóste i siódme: 
- ćwiczenia w obszarze fonetyki funkcjonalnej, 
- ćwiczenia oznakowania fonetycznych elementów mowy scenicznej (możliwa akceptacja własnych propozycji studenta co 
 do zapisu form wymawianiowych), 

- ćwiczenia poszerzania wyobraźni językowej i dźwiękowej z uwzględnieniem glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego. 
4. Zajęcia od szóstego do czternastego: 
- ćwiczenia sprawności artykulacyjnej na wybranych tekstach literackich z poszerzaniem wyobraźni 
 dźwiękowej w odkrywaniu możliwości przekazu emocjonalnego i intencjonalnego (możliwe dodatkowe opracowywanie 
tekstów z bieżącego materiału innych przedmiotów). Budowanie zdolności kreatywnego myślenia o tekście, 
wypracowania własnych sposobów wyróżniania i interpretowania tworzywa dramatycznego, dokonywania analizy 
treściowej  i porównawczej. 

3. Zajęcia piętnaste: test sprawności stopnia opanowanego materiału semestru pierwszego w formie ustnej opanowanego 
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tekstu literackiego i w formie pisemnej sprawdzającego nabyte umiejętności 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  1. Nowe słowa, J.Bralczyk 
2. Kultura języka polskiego, T. Karpowicz 
3. Nowe formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Klosińska 
4. Zarys kultury żywego słowa, J.Kram 
5. Uwolnij swój głos, K. Linklater 
6. Przewodnik po starannej polszczyźnie,  M. Lombardo 
7. Sztuka mówienia, M. Oczkoś 
8. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, D. Ostaszewska i J. Tambor 
9 Dotkliwa artykulacja, B. Toczyska  
10. Ruch w głosie, B. Toczyska 
11. Aby język giętki, M. Walczak – Deleżyńska 
12. Atlas anatomiczny człowieka – głowa, red. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek, A. Kędzia, T. Zyss 
 

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 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_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 

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 
P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 
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wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych 

W zakresie umiejętności werbalnych 
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 

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 

  


