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CEL PRZEDMIOTU 

1. Celem wykładu jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia nauki o teatrze. Omawiana problematyka 

koncentruje się wokół takich tematów jak: przedmiot nauki o teatrze, podstawowe pojęcia i terminologia, teatr 

w świecie widowisk, typy widowisk teatralnych, główne kierunki badań nad teatrem w Polsce i na świecie, 

interdyscyplinarność nauki o teatrze.  

2. Uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę o działach i problemach nauki o teatrze, specyfice przedmiotu 

badań teatrologicznych, różnych koncepcji badawczych. 

 

3. Studenci nabywają umiejętności w zakresie definiowania i rozpoznawania podstawowych elementów nauki 

o teatrze oraz kierunków badań nad teatrem uwzgledniając interdyscyplinarny charakter wiedzy o teatrze. 

Opanowują podstawy warsztatu metodologicznego w nauce o teatrze.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Posiadanie ogólnej wiedzy na temat dramatu 

2. Podstawowa znajomość historii teatru 

3. Zainteresowanie się współczesnymi trendami w teatrze i dramacie 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W02 Posiada wiedzę o teatralnych i literackich a także pozaliterackich (historycznych, 
filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach sztuki teatru 
kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru 

K_W07 Znajomość podstaw teorii teatru, poetyki i podstaw teorii dzieła literackiego, metod 
badawczych w teatrologii i literaturoznawstwie, wiedzy w zakresie analizy i interpretacji dzieł 
teatralnych i literackich z różnych epok 

K_W08 Wiedzę o podstawowych modelach sztuki teatru, wyznacznikach rodzajów i gatunków 
literackich oraz o charakterystycznych cechach tekstów nieliterackich i innych komunikatów 
językowych 

K_U04 Potrafi rozróżniać poetyki, style, konwencje i estetyki w teatrologii i literaturoznawstwie 

K_U06 Potrafi wykazać się niezależnością krytycznego myślenia, umiejętnością argumentowania i 
wyrażania sądów w mowie i piśmie 

K_U10 Potrafi dostrzec rolę teatru i literatury w kreowaniu współczesnego życia społecznego. 

K_K02 Ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu i rozumienie, że 
wiedza o teatrze i o literaturze współtworzą i odzwierciedlają przemiany kulturalne, przełomy 
estetyczne i komunikacyjne w kulturze polskiej i światowej 

K_K03 Ma świadomość niejednorodnej natury studiowanej dyscypliny oraz jej złożonych relacji z 
innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy 

K_K04 Rozumienie i akceptacja pluralizmu kulturowego 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – wykład (W) Liczba godzin 
W1-2. Próba definicji teatru j (relacji: aktor-widz) 4 

W3-4. Problemy nauki o teatrze (przedmiot badań w teatrologii) 4 

W5-6. Spektakl teatralny: sposób istnienia 4 

W7-8. Teatr a inne sztuki (film, muzyka) 4 

W9-10. Korzenie teatru: osoba (prosopon) 4 

W11-12. Teatr i świat (świat jako spektakl i teatr jako obraz świata) 4 

W13-14. Teatr jako sztuka autonomiczna (Wielka Reforma Teatru) 4 

W15-16. Słowo w teatrze 4 



W17-18. Prawda w teatrze 4 

W19-20. Teatr w świecie widowisk (propozycja Z. Raszewskiego) 4 

W21-22. Istota utworu dramatycznego (wg J. Kleinera) 4 

W23-24. Główne problemy struktury dramatu (wg. I. Sławińskiej)Muzyka 4 

W25-26. Dramat i teatr : dwa sposoby istnienia dzieła dramatycznego 4 

W27-28. Związki i zależności tworzyw dramatu (wg. S Świontka) 4 

W29. Rekonstrukcja spektaklu: cel i sposób 2 

W30. Recepcja teatralna i recepcja krytyczna 2 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

2. Komputer + rzutnik 

3. Tablica 

SPOSOBY OCENY  

1. Po I semstrze zalizcenie podpisem (frekwencja podczas wykładów) 

2. Po II semestrze egzamin ustny z treści wykładowych i wybranej literatury przedmiotu 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć i egzaminu 20 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 10 

SUMA 90 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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



Efekt kształcenia 

Wiedza 

Nie zna 

podstawowych 

pojęć  

teatrologicznych; 

posiadana wiedza 

nie wystarczy na 

zdobycie 51% 

punktów na 

egzaminie 

Zna ogólne pojęcia 

z zakresu teorii 

dramatu i teatru, 

ma orientację 

wśród gatunków 

teatralnych; zna 

podstawowe teorie 

teatru 

Dobrze zna 

dziedziny 

teatrologiczne; 

zna teorie teatru; 

zna kluczowe 

pojęcia z zakresu 

teorii dramatu i 

teatru 

Bardzo dobrze zna 

terietyczne pojęcia 

z zakresu teatrologii; zna 

badaczy dramatu i teatru; 

doskonale zna pojęcia z 

zakresu wszystkich 

omówionych dziedzin 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nie umie 

scharakteryzować 

dziedzin 

teatrologicznych; 

posiadane 

umiejętności nie 

wystarczą, by 

zdobyć 51% 

punktów na 

egzaminie 

Umie wskazać 

obszary badań 

teatrologicznych, 

umie się poruszać 

wśród 

postawowych 

gatunków teatru 

Potrafi wskazać i 

zdefiniować 

wspólczesne 

nurty 

teatrologiczne; 

umie bezbłędnie 

zdefiniować 

terminy 

teatrologiczne i 

główne nurty 

badawcze 

Zna i definiuje dziedziny 

badań 

teatrologicznych;potrafi 

kompetencje opisać 

główne problemy 

badawcze w teatrologii; 

umie bezbłędnie 

zdefiniować terminy i 

podać adekwatne 

przykłady; 

swobodnie dyskutuje na 

tematy teatrologiczne 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi potrzeby 

zdobywania i 

pogłębiania 

wiedzy; nie 

rozumie związków 

teorii dramatu i 

teatru z ich 

praktycznym 

stosowaniem 

Nie widzi potrzeby 

ciągłego 

zdobywania i 

pogłębiania 

wiedzy 

Zauważa 

konieczność i 

przejawia chęć do 

pogłębionych 

studiów; wyraża 

pragnienie 

praktycznego 

zastosowania 

zdobytej wiedzy 

Zauważa konieczność i 

przejawia chęć do 

indywidualnego 

pogłębiania studiów; 

logicznie wykorzystuje 

wiadomości teoretyczne 

w praktycznym badaniu i 

opisywaniu 

wspólczesnych zjawisk 

kultury 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Studenci otrzymują od prowadzącego wykład wykaz tez do egzaminu końcowego. 

 


