
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU 

Dramat i teatr, rok I i II 

rok I i II, studia magisterskie, semestr I-IV 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 zredagowanie pracy magisterskiej 

C2 pogłębienie wiedzy z zakresu badań literatury, teatru, krytyki teatralnej i literackiej 

C3 umiejętność analitycznego myślenia i wypowiedzi pisemnej na wybrany temat literacki i teatrologiczny 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Dobra znajomość historii literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem dramatu  

2.Zorientowanie w zakresie teorii literatury i teorii teatru 

3. Dobra znajomość historii teatru polskiego  

4. Indywidualne zainteresowanie się różnymi zagadnieniami teatrologicznymi  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK W1 Opanowanie podstawowej terminologii związanej z pracą naukową nad literaturą 
EK W2 Opanowanie podstawowych pojęć związanych z metodologią badań 
EK W3 Poszerzenie wiedzy o literaturze polskiej 
EK W4 Poszerzenie wiedzy o krytyce literackiej i teatralnej 
EK W5 Zapoznanie się z podstawowymi metodami analizy tekstu dramatycznego i widowiska 

teatralnego  
EK U1 Umiejętność posługiwania się terminologią badań literackich i teatrologicznych 
EK U2 Umiejętność aplikacji metod naukowych we własnych poszukiwaniach badawczych 
EK U3 Umiejętne stosowanie wybranych metod analizy teatrologicznej.  
EK U4 Umiejętność redakcji tekstu naukowego 
EK U5 Umiejętność analizy tekstów literackich 
EK K1 Kompetencje związane z metodologiami badawczymi w teatrologii i literaturoznawstwie 
EK K2 Kompetencje intelektualne – student poszerza swoje zdolności samodzielnego myślenia 
EK K3 Kompetencje socjologiczne – student rozwija swoje zdolności pracy w grupie i uczestniczy 

w działaniach integrujących go z innymi 
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności wykonywania w przyszłości 

wybranego zawodu zgodnie ze swoim wykształceniem 
EK K5 Kompetencje kulturowe – student postrzega problem podjęty w pracy badawczej w 

znacznie szerszym kontekście kulturowym i cywilizacyjnym 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – seminarium (S) 
Liczba 

godzin 
S 1. Wprowadzenie ogólne do przedmiotu – cel i zakres seminarium 4 

S2. Wybór tematu – metoda, przykłady 4 

S 3. Struktura pracy magisterskiej – schemat, terminologia, konstrukcja 8 

S 4. Analiza tekstów literackich i scenicznych na wybranych przykładach 20 

S 5. Analiza tekstów krytycznych na wybranych przykładach 20 

S 6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja  24 

S 7. Ocena stanu zaawansowania redakcji prac magisterskich 20 

S 8. Ocena całości zredagowanych prac magisterskich 20 

Suma godzin 120 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

2. Komputer 

3. Kserokopiarka 



4. Rzutnik multimedialny 

SPOSOBY OCENY  

F1 ocena frekwencji 

F2 ocena aktywności 

P1 ocena zaawansowania pracy magisterskiej (po każdym semestrze) 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 120 

Przygotowanie się do zajęć 660 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 120 

SUMA 900 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
36 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa: 

 

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1-2, red. J. Degler, Wrocław 2003. 

O dramacie, Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych, pod red. E. Udalskiej, [T. 1:] Od Arystotelesa do 

Gothego, Poetyki, manifesty, komentarze, Warszawa 1989; [T. 2:] Od Hugo do Witkiewicza, Warszawa 1993; 

[T. 3:] Od Sartre’a do Mrożka, warszawa 1997. 

I.Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990. 

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991. 

Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, red. L. Karczewski, I. 

Lewkowicz, M. Wójcik, Łódź 2003. 

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Teatr widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000. 

D. Kosiński, Słownik teatru, Kraków 2006.  

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002. 

L. Eustachiewicz, Dramaturgia współczesna 1945-1980, Warszawa 1985.  

Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991. 

Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Lublin 2011. 

 

Literatura uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez studenta tematu 

badawczego. 

 

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

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, wojkacz@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Zaliczenie podpisem 

 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

Seminarium magisterskie dramat i teatr trwa dwa lata. Podstawowym jego celem jest samodzielna praca 

badawcza studenta, zmierzająca do zredagowania pracy magisterskieju pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. 

Zadaniem opiekuna naukowego jest czuwanie nad poprawnością konstrukcji i struktury planu pracy, jej 

założeń metodologich, doboru bibliografii, oraz czuwanie przez dwa lata nad postępami i efektami pracy. 

Oprócz samej redakcji pracy magisterskiej, celem seminarium jest dyskusja wokół wybranych zagadnień 

związanych z tekstem literackim i scenicznym oraz krytyką literacką i teatralną, oraz zapoznanie się 

z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi metodologi i problemów badań naukowych. 

 

 


