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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Teatr w myśli współczesnej
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theater in Contemporary Thought
Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator  przedmiotu/osoba
odpowiedzialna

Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

Forma  zajęć(katalog
zamknięty  ze
słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 I 1
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne zgodne z profilem studiów I stopnia filologii polskiej w zakresie 
ogólnej wiedzy o teatrze, literaturze, krytyce literackiej i artystycznej; 
pogłębione zainteresowania indywidualne

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
Znajomość wybranych zagadnień z zakresu teorii teatru.
Umiejętność  oceny i  wartościowania  sztuki  teatru  w kontekście  zjawisk  artystycznych w
kulturze współczesnej.
Wytworzenie samodzielnych kompetencji w opisie i interpretacji  sztuki teatru w odniesieniu
do filmu, malarstwa i sztuk plastycznych.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie  do
efektu
kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student  zna  periodyzację  historii  literatury  oraz

najważniejsze  prądy  literackie,  artystyczne  i  filozoficzne
poszczególnych epok kulturowych; rozumie logikę procesu
literackiego,  rozpoznaje konwencje charakterystyczne dla
literatury dawnej i nowożytnej

K_W02

W_02 Zna podstawy antropologii kulturowej, rozumie przyczyny
i przebieg zmian kulturowych, ma podstawową wiedzę na
temat  sztuk  muzycznych,  plastycznych,  filmowych  i
teatralnych

K_W08

W_03 Student zna historię pojęcia kultury w odniesieniu do dzieł
dramaturgicznych i dziejów teatru 

K_W09

W_04 Student  zna  i  rozumie  aksjologiczny kontekst  tworzenia,
recepcji i oddziaływania dzieł teatralnych w odniesieniu do
szeroko pojętej kultury polskiej

K_W11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

specjalistycznych oraz do systematycznego weryfikowania
własnego stanu wiedzy i kompetencji zawodowych

K_K01

K_02 Jest  gotów  do  stałego  uznawania  znaczenia  wiedzy
teoretycznej  w  rozwiązywaniu  praktycznych  zadań  i
problemów  oraz  do  szukania  wsparcia  ekspertów  w
przypadku  niemożności  samodzielnego  rozwiązania
problemu teoretycznego i praktycznego

K_K02

Efekty kształcenia dla cyklu 2018-2020: K_W05 K_,W06, K_W14

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
Zarys teorii  teatru ujmowanej jako postać działalności  artystycznej  (przegląd manifestów,
programów,  wizji  artystycznych,  autokomentarzy,  określających  świadomość  artystyczną
ludzi  teatru  od  okresu  tzw.  Wielkiej  Reformy Teatru  po  współczesność,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  polskiej  myśli  teatralnej).   Wprowadzenie  w  wybrane  problemy  teorii
dramatu i teatru w ujęciach systematycznych badaczy teatru.
Rozwijanie  kompetencji  w  zakresie  interpretacji  postaw  twórczych  i  ważnych  dzieł
teatralnych  XX  wieku.  Orientacja  w  głównych  nurtach  refleksji  teoretycznej  dotyczącej
teatru (wobec filozofii i teologii)

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01
W_02
W_03
W_04

Wykład
konwencjonalny
Wykład
konwersatoryjny

 Rozmowa kontrolna  Karta zaliczeniowa 
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Wykład problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
K02-

Dyskusja  Rozmowa kontrolna Karta zaliczeniowa 

VI. Kryteria oceny, uwagi…

20% - obecność i aktywność studenta na zajęciach 
80% - wynik rozmowy zaliczeniowej
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VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura
Literatura  podstawowa:  Adamski  J.,  Wstęp  do  teatrologii,  Warszawa  1996;  Balme  Ch.,
Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2002; Pawis P., Słownik terminów teatralnych,
Wrocław- 1998; Sławińska I., Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa
1990Ubersfeld A., Czytanie teatru I, Warszawa 2002; Wprowadzenie do nauki o teatrze, t I-
III, red. J. Degler, Wrocław 1976.

Literatura uzupełniająca: Teatr. Widowisko. Encyklopedia kultury  polskiej XX wieku, red.
M. Fik, Warszawa 2000; Czechow M. A., O technice aktora, Kraków 2008; A. Hausbrandt,
Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990; Hübner Z., Sztuka reżyserii, Warszawa 1982; ;
Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński i in., Bielsko-Biała 2005; Świadomość teatru, red.
W. Dudzik, Warszawa 2007;


