
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni Z

1.
2.
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2.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1. K_W09
2. K_W11

1. K_U07
2. K_U05
3. K_U09

1. K_K04
2. K_K06

Ćwiczenia w zakresie podstawowych umiejętności aktorskich. Realizacja kursu elementarnych zajęć aktorskich. Przygotowanie i realizacja sceny 
dialogowej.

Student docenia znaczenie  kontaktu aktor-widz w kontekście mówca-słuchacz  
Student docenia celowość poznania podstaw aktorstwa w różnych dziedzinach aktywności

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Student panuje nad ciałem jako środkiem przekazu niewerbalnego
Student realizuje etiudy bez tekstu na zadany temat

Student prowadzi dialog sceniczny i realizuje zadanie aktorskie w obrębie jednej sceny
W kategorii kompetencji społecznych

W kategorii wiedzy
Student potrafi omówić związki pomiędzy treningiem aktora, a treningiem mówcy
Student potrafi wykazać celowość podjęcia systematycznego treningu aktorskiego 

W kategorii umiejętności

Ogólna sprawność fizyczna
Sprawność dykcyjna

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami aktorskimi
Trening w zakresie realizacji zadań aktorskich

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

polski

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu ELEMENTY SZTUKI AKTORSKIEJ

warsztaty

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

Retoryka stosowana

stopień pierwszy 
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza
Student nie potrafi przyswoić  
podstawowej wiedzy na temat 

umiejętności aktorskich 

Student potrafi wymienić większość 
z podstawowych umiejętności 

aktorskich

Student swobodnie wymienia umiejętności 
aktorskie  

Student wymienia umiejętności 
aktorskie i wyodrębnia  przydatne w 

treningu mówcy

Umiej ętno ści Student nie jest w stanie wykonać 
prostego zadania bez tekstu

Student zrealizował kilka zadań bez 
tekstu

Student zrealizował kilka zadań bez tekstu i 
scenę dialogową

Student wykazał się 
zaangażowaniem w pracy nad 

zadanymi scenami 

Kompetencje społeczne
Student nie rozumie specyfiki 

sztuki aktorskiej, jej przydatności 
poza teatrem

Student przyswoił argumenty na 
temat przydatności sztuki aktorskiej

Student jest świadom możliwości jakie daje 
sztuka aktorska

Student potrafi argumentować na 
rzecz celowości treningu 
umiejętności aktorskich
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Lublin 20 06 2012 Witold Kopeć
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Konstanty S.Stanisławski "Pisma" t.1 i 2    Warszawa 1953 
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

W. Lwowa, L. Szichmatow "Pierwsze etiudy" Kraków 1989
A.Wiszniewski "Sztuka mówienia" Katowice 2003

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Przygotowanie do zaliczenia 15
SUMA GODZIN: 60

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do zajęć 15

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi 
tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

obecność i aktywność na zajęciach - 30%
kreatywność w trakcie zajęć - 20% 

zaliczenie - 50%
SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

METODY DYDAKTYCZNE*

Wskazanie wspólnych cech treningu aktora i mówcy, określanie tematów scen bez tekstu  i wskazanie sposobów ich realizacji, wybór scen 
dialogowych i kontrola etapów przygotowania do ich publicznej prezentacji (wobec pedagoga i kolegów) 

SPOSOBY OCENY STUDENTA*


