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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 zintegrowany 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 – 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 

 
semestr II  
 

1. Egzamin komisyjny  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 trzecim, drugim i pierwszym roku studiów 
 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Semestr II 

1. Zajęcia pierwsze: - utrwalanie samowoświadomości wymawianiowej w oparciu o indywidualne nagrania audio 

z sesji zimowej, w których student ocenia wymowę kolegów z grupy w oparciu o indywidualne nagrania audio z 

sesji zimowej, 

2. Zajęcia od drugiego do piętnastego, wplatane w harmonogram zajęć stacjonarnych studenta w zależności od 
planu hybrydowego: 

– utrwalanie harmonijnego łączenia techniki i wyrazistości mowy z innymi elementami ekspresji 
aktorskiej: ćwiczenia w warunkach przestrzeni scenicznej, lalkowej i muzycznej będącej w danym 
semestrze podstawowym elementem kreacji powoływanej do życia postaci (student zobowiązany jest 
do przygotowania tej przestrzeni przed zajęciami). Pogłębianie samoświadomości w posługiwaniu się 
wiedzą i zdobytymi umiejętnościami warsztatowymi w każdej przestrzeni przeznaczonej do realizacji 
dzieła artystycznego w tym świadomego posługiwania się oddechem w budowaniu frazy, wrażliwości 
na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla wzbogacenia intonacji, elastyczności w posługiwaniu się 
środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu i dynamiki 

– ćwiczenia samodzielnej analizy tekstów literackich pod kątem możliwości wyłaniających się trudności 
wobec zasad wysokiej normy wymowy scenicznej. Osiągnięcie swobodnej i kreatywnej umiejętności 
posługiwania się warsztatowymi środkami przekazu artystycznego (możliwe własne propozycje 
studenta, wynikające z potrzeby tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych 
w przyszłej pracy artystycznej) 

– przekazanie propozycji testu z szeroko rozumianej kultury żywego słowa dla roku drugiego 

 
3. Zajęcia  piętnaste: Test pisemny z wiedzy obowiązującej na trzecim, drugim i pierwszym roku studiów 

 
 

 
 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  



. 

1. Atlas anatomiczny człowieka – głowa, red. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek, A. Kędzia, T. Zyss 
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 S. Milewski 
3. Terapia miofunkcjonalna, H. Kaspers 
4. Co w mowie piszczy, K. Kłosińska  
5. Uwolnij swój głos, K. Linklater  
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8. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S .Milewski, J. Kuczkowski,  K. Kaczorowska-Bray  
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13.Zacznij od samogloski, B. Toczyska 
14 Aby język giętki,  M. Walczak - Deleżyńska 
15. Sztuka mówienia, B. Wieczorkiewicz 
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17. Teksty z lat 1965-1969, J. Grotowski  
18.. Kultura języka polskiego, T. Karpowicz 
19. Nowe formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce,red. K.  Klosińska 
20. Zarys kultury żywego słowa, J.Kram 
21. Uwolnij swój głos, K. Linklater 
22. Sztuka mówienia, M. Oczkoś 
23. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, D. Ostaszewska i J. Tambor 
24. Dotkliwa artykulacja, B. Toczyska  
25. Ruch w głosie, B. Toczyska 
26.Potyczki z polszczyzną, E.Kołodziejek 
27. Lepiej po polsku, A. Markowski 
28. Łamańce z dedykacją, B. Toczyska 
 
 
 

 

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-

Odniesienie 
do charakte-
rystyk dru-



. 

rakterystyk 
poziomów w 

PRK 

giego stop-
nia 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_U03 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych scen, 
dialogów, postaci dramatycznych w kształtowaniu roli aktorskiej 

P7U_W P7S_WG 
P7S_UW 

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 

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

P7U_U P7S_UW 

W zakresie umiejętności warsztatowych 

KL_U13       posiada umiejętność samodzielnej analizy tekstu literackiego oraz wytwarzania i zapamiętywania 
określonych stanów emocjonalnych poprzez logiczne i konsekwentne działanie słowem w technikach 
lalkowych i ekspresję ciała 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 
P7S_UU 

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: 

v wyobraźni, 

v intuicji, 

v emocjonalności, 

v zdolności twórczego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów, 

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

okoliczności 

P7U_K P7S_KO 
P7S_UK 
P7S_UO 

 
 


