
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Teatr i dramat amerykański – ćwiczenia 

II rok studiów II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Nabycie podstawowej terminologii naukowej używanej w badaniach nad problematyką 

dramatu i teatru. 

C2 Doskonalenie umiejętności analizy utworów teatralnych z uwzględnieniem 

przenikania się przestrzeni tekstu i sceny. 
C3 Pogłębienie umiejętności analizy porównawczej tekstów z różnych epok. 

C4 Doskonalenie umiejętności krytycznej analizy adaptacji filmowych wybranych sztuk 

teatralnych. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość podstawowych założeń różnych teorii literackich. 

2. Znajomość historii literatury amerykańskiej. 

3. Płynna znajomość języka angielskiego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą problematyki teatru i dramatu 

amerykańskiego. 

EK P_W02 Student zna terminologię używaną w obrębie amerykańskich badań literackich. 

EK P_W08 Student ma pogłębioną wiedzę na temat społeczno-historycznych oraz kulturowych 

procesów, które wpływają na kształtowanie się teatru amerykańskiego. 

EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

nowych osiągnięciach w nurcie postmodernistycznej dramaturgii amerykańskiej. 

EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter 

kształtowania się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu 

amerykańskiego. 

EK P_U05 Pod koniec semestru student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące  

analizę krytycznych źródeł, a także syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dramaturgii 

amerykańskiej. 

EK P_U10 Student potrafi posługiwać się pojęciami teoretycznymi i paradygmatami 

badawczymi właściwymi dla  problematyki badawczej kursu. 

EK P_U12 Student wykrywa złożone zależności między procesami społeczno-kulturowymi a 

zmianami w języku i stylistyce wybranych sztuk teatralnych. 

EK P_U15 Podczas prezentacji zaliczeniowej student wykazuje umiejętności formułowania 

opinii krytycznych na temat wybranej sztuki teatralnej, w oparciu o rożne materiały krytyczne  

(teksty literackie, materiały audiowizualne). 

EK P_U23 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji 

w języku angielskim na wybrany temat , z zastosowaniem technik audiowizualnych. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

podczas analizy wybranych sztuk teatralnych. 

EK P_K09 Student ma świadomość znaczenia teatru amerykańskiego zarówno w kulturze 

europejskiej, jak i światowej oraz dostrzega przenikanie się badań nad dramaturgią amerykańską 

i kulturowym zjawiskiem (Neo)Baroku. 

EK P_K10 Student analizuje wybrane sztuki teatralne w kontekście zmian społeczno-

kulturowych zachodzących w Stanach Zjednoczonych i na świecie. 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  

K1. Wprowadzenie w problematykę analizy dzieła scenicznego. 2 

K2. Rozpoczęcie dyskusji nad problematyką dramatu u teatru ery jakobińskiej w 

Anglii 
2 

K3. Analiza The Bloody Banquet, dyskuzja poświęcona głównym zjawiskom 

społeczno-kulturowym epoki Baroku. 
2 

K4. Analiza The Revenger’s Tragedy, wprowadzenie do revenge genre 2 

K5. Porównanie dramatopisarstwa jakobińskiego i poezji metafizycznej. 2 

K6. Projekcja i dyskusja na temat filmu „The Sympathy for Lady Vengeance” 2 

K7. Paradygmat (Neo)Baroku jako narzędzie umożliwiające transhistoryczną analizę 

tekstów. 
2 

K8. Współczesny teatr brytyjski versus teatr jakobiński ; Sarah Kane, Phaedra’s 

Love 
2 

K9. Wprowadzenie w problematykę współczesnego teatru i dramatu 

amerykańskiego. 
2 

K10. Twórczość Sam Sheparda, analiza sztuki True West 2 

K11. Lanford Wilson, The Talley’s Folly 2 

K12. Prezentacja adaptacji filmowych współczesnych amerykańskich sztuk 

teatralnych. 
2 

K13. Współczesny teatr amerykański jako teatr neobarokowy. 2 

K14. Prezentacje zaliczeniowe 2 

K15. Prezentacje zaliczeniowe 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Teksty wybranych sztuk teatralnych, fragmenty filmów, reprodukcje rycin i obrazów, utwory 

muzyczne; rzutnik multimedialny, laptop, magnetofon, kserokopiarka, tablica. 

SPOSOBY OCENY  

F1 Obecność i aktywny udział studentów w zajęciach. 

P1 Prezentacja zaliczeniowa 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Aktywny udział w zajęciach. 60 

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej. 120 

SUMA 180 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. The Bloody Banquet 

2. The Revenger’s Tragedy 

3. Sarah Kane, Phaedra’s Love 

4. Sam Shepard, True West, A Lie of the Mind 

5. Lanford Wilson, The Talley’s Folly, The Hotel L Baltimore 

6. Arthur Kopit, Oh Dad, Poor Dad, Mamma’s Hung You in the Closet and I’m Feelin’ So 

Sad 



7. Rebecca Gilman, The Glory of Living 

8. Bruce Norris, Purple Heart 

9. Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History” 

10. Jan C. Westerhoff, “A World of Signs” 

11. Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Agnieszka Matysiak, ag.matysiak@gmail.com  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy na temat 

teatru 

amerykańskiego 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

na temat teatru 

amerykańskiego 

 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę w 

zakresie historii 

teatru 

amerykańskiego 

oraz 

współczesnych 

kierunków badań 

nad dramatem. 

 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

historii oraz teorii 

badań nad 

teatrem i 

dramatem 

amerykańskim.  

Efekt 

Umiejętności 

Student nie osiągnął 

wymaganych 

umiejętności 

badawczych, 

obejmujących 

formułowanie i 

analizę problemów 

naukowych w 

zakresie 

literaturoznawstwa. 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia, ale 

otrzymał ocenę 

pozytywną 

z prezentacji 

zaliczeniowej. 

Student 

wykazuje 

zaangażowanie 

w przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące 

krytycznej 

analizy tekstów 

dramatycznych. 

 

Student wykazuje 

kreatywność, 

zaangażowanie, 

przeprowadza 

krytyczną analizę 

tekstów oraz 

osiągnął dużą 

świadomość 

funkcjonowania 

różnorodnych 

zjawisk 

kulturowych w 

tekstach 

dramatycznych. 

 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, ocena 

niedostateczna 

z prezentacji 

semestralnej. 

Uczestniczy 

mało aktywnie 

w zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie 

w rozwój 

naukowy. 

 

Student 

aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i 

spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

 

Student wykazuje 

szczególne 

zaangażowanie, 

stawia pytania i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: poniedziałek, godz. 12.30 – 14.00, pokój C-940/941. 
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