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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Projekt: Krytyka teatralna i performatyka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project: Theatrical criticism and performance 

Kierunek studiów  filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara 
Dr  hab. Anna Podstawka, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 15 3 1 

 

Wymagania wstępne zgodne z profilem studiów I stopnia filologii polskiej w zakresie specjalizacji 
krytyka literacka i artystyczna; pogłębione zainteresowania indywidualne 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Znajomość wybranych kategorii z zakresu krytyki teatralnej i performatyki 

C2. Umiejętność oceny i hierarchizacji różnych zjawisk związanych ze sztuką teatralną, dostrzegania 
ich specyfiki w kontekście innych dziedzin sztuki 

C3. Kompetencje w zakresie samodzielnej prezentacji i oceny spektakli, przygotowanie własnych 
projektów przeznaczonych dla różnych mediów i różnych odbiorców 

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu krytyki 
teatralnej w humanistyce oraz jej specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej 

S₂_W01 

W_02 student zna podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł 
sztuki teatralnej 

S₂_W08 

W_03 student rozumie specyfikę działalności krytycznej w obszarze 
sztuki teatralnej 

S₂_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności krytyczne z zakresu sztuki teatralnej, kierując się 
wskazówkami opiekuna naukowego 

S₂_U03 

U_02 student potrafi samodzielnie przygotować logiczną, 
merytorycznie uargumentowaną wypowiedź związaną z 
krytyczną analizą i interpretacją spektaklu, wykorzystując przy 
tym metody właściwe dla krytyki teatralnej 

S₂_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 student jest gotów do odpowiedzialnego uczestnictwa w S₂_K04 
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kształtowaniu świadomości artystycznej 

 
 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zajęcia przygotowują do świadomego odbioru dzieła scenicznego, poznania specyfiki i warsztatu 
pracy krytyka teatralnego, a także orientacji we współczesnych zjawiskach, nurtach i wydarzeniach 
artystycznych z zakresu życia teatralnego.  
Treści programowe: podstawowa terminologia z dziedziny krytyki teatralnej i performatyki; rola 
opinii i ocen w krytyce teatralnej oraz rola mediów tradycyjnych i nowych w kształtowaniu modelu 
przekazu; polskie czasopisma teatralne i formy krytyki współczesnego teatru; postawy badawcze i 
modele odbioru; analiza i interpretacja spektaklu teatralnego; przedstawienie teatralne jako 
zdarzenie społeczne i fakt estetyczny; przedstawienie teatralne wobec innych sztuk; podejście 
performatywne w analizie zjawisk kultury; środowisko mediów elektronicznych i ich wpływ na 
kształtowanie się roli krytyka, odbiorcy i artysty w dyskursie o sztuce; postawa i misja krytyka; 
tworzenie autorskich recenzji i szkiców krytycznych. 

 
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 

analiza tekstu 
analiza dzieła sztuki 
dyskusja 

zaliczenie ustne karta zaliczeniowa  
 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U02 
K_U02 
 

analiza tekstu 
dyskusja 
metoda projektu  

przygotowanie projektu karta oceny projektu  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja 
metoda projektu 
metoda problemowa PBL 
(Problem-Based Learning) 

zaliczenie ustne 
przygotowanie projektu 
 

karta zaliczeniowa  
karta oceny projektu  

 
 

VI. Kryteria oceny, uwagi… 
 

40% - obecność i aktywność studenta na zajęciach 

30% - czynny udział w zdarzeniach artystycznych poza uczelnią 

30% - zrealizowanie projektu dotyczącego wydarzenia teatralnego (recenzja) 
 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Godlewska, R. Węgrzyniak, Krytyka teatralna, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr. 
Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000; Sto przedstawień w opisach polskich autorów, oprac. Z. 
Raszewski, Wrocław 1993; E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008; Krytycy 
teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy, red. E. Udalska, Katowice 1992. 
Wybrane recenzje z czasopism teatralnych („Teatr”, „Didaskalia”) oraz z bieżącej prasy codziennej i 
portali internetowych. 

Literatura uzupełniająca 

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Śpiewak, P. Śpiewak, [w:] Antropologia 
widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2009; E. Kalemba-Kasprzak, 
Teatr w gazecie. Społeczna rola recenzji teatralnej. Przełom październikowy 1955-1957, Wrocław 
1991; Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych, red. E. 
Udalska, Katowice 1988; P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł., oprac. i uzupełnieniami 
opatrzył S. Świontek, Wrocław 1998 [i nast. wyd.]; Polska krytyka teatralna lat 1944-1980. Zbliżenia, 
red. E. Udalska, Katowice 1986; R. Schechner, Performatyka, tłum. T. Kubikowski, Wrocław 2006; 
Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, red. J.P. Sarrazac, Kraków 2007; Słownik polskich 
krytyków teatralnych, red. E. Udalska, Warszawa 1994; Szkice o krytyce teatralnej, red. E. Udalska, 
Katowice 1981; E. Udalska, Krytyka teatralna. Rozważania i analizy, Katowice 2000; J. Wachowski, 
Performans, Gdańsk 2011; Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. III: Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz 
– krytyk – badacz, red. J. Degler, Wrocław 1978; Wokół teorii i historii krytyki teatralnej, red. E. 
Udalska, Katowice 1979. 
Spis proponowanych lektur może zostać zmodyfikowany bądź uzupełniony w trakcie zajęć w 
zależności od tematyki koniecznej do rozważenia przy analizie danego przedstawienia. 

 
 


