
                                                              Załącznik nr 4 do Uchwały nr 83/2020-2024  Senatu AST z dnia 26 września 2022 r.  

 

Wydział Lalkarski we Wrocławiu 

Korekty do programu studiów na Wydziale Lalkarskim kierunek aktorstwo teatru lalek 

 

I rok  – semestr I i II 

semestr I 

1. zmiana nazwy przedmiotu „rytmika z podstawami tańca” – zmiana na „rytmika z podstawami 

tańca jazzowego”  

2. zmiana nazwy przedmiotu „taniec – street dance” na „street dance”  

3. „język angielski” – zmiana na przedmiot obowiązkowy  

 

semestr II 

1. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „technika wokalna” – zmiana formy zaliczenia na 

zaliczenie notą 

2. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „język angielski” – zmiana formy zaliczenia na 

zaliczenie notą 

3. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „pantomima – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

4. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „improwizacja - podstawy” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

5. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „street dance” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą  

6. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „rytmika z podstawami tańca jazzowego” – zmiana z 

zaliczenia na zaliczenie notą 

7. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia dramatu i teatru polskiego” – zmiana z 

zaliczenia na egzamin  

8. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „etyka” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

9. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia sztuki” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

10. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia kultury” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

11. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „psychologia” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

12. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „pedagogika” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

13. zmiana nazwy przedmiotu „rytmika z podstawami tańca” – zmiana na „rytmika z podstawami 

tańca jazzowego”  

14. zmiana nazwy przedmiotu „taniec – street dance” na „street dance”  

15. „język angielski” – zmiana na przedmiot obowiązkowy  

 

II rok – semestr III i IV 

semestr III 

1. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „ruch sceniczny” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 



 
 

2. wprowadzenie przedmiotu „metody aktorskie” do puli przedmiotów fakultatywnych (Moduł 

przedmiotów związanych z historią kultury”) 2 godz. zajęć, 1 pkt ECTS, w semestrze IV 

zaliczenie notą 

3. zmiana nazwy przedmiotu „taniec – jazz” na „taniec towarzyski” 

4. „język angielski” – zmiana na przedmiot obowiązkowy 

semestr IV 

1. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „taniec towarzyski” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

2. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „technika gry marionetką” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

3. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „gra aktorska w masce” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

4. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „interpretacja wiersza” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

5. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „piosenka” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

6. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „technika wokalna” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

7. zmiana nazwy „taniec – funky style” na „funky style” i zmiana sposobu zaliczenia – z 

zaliczenia na zaliczenie notą 

8. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „język angielski” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

9. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia dramatu i teatru powszechnego” – zmiana z 

zaliczenia na egzamin  

10. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „etyka” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

11. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia sztuki” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

12. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia kultury” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

13. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „psychologia” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą  

14. wprowadzenie przedmiotu „metody aktorskie” do puli przedmiotów fakultatywnych (Moduł 

przedmiotów związanych z historią kultury”) 2 godz. zajęć, 1 pkt ECTS, w semestrze IV 

zaliczenie notą 

15. zmiana nazwy przedmiotu „taniec – jazz” na „taniec towarzyski” 

16. język angielski” – zmiana na przedmiot obowiązkowy 

 

III rok – semestr V i IV 

semestr V 

1. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „praca z reżyserem” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

2. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „gra aktorska lalką mimiczną/muppet” – zmiana z 

egzaminu na zaliczenie notą 

3. zmiana wymiaru godzin w przedmiocie „lalka przed kamerą” z 2 godz. tygodniowo na 3 godz. 

zajęć tygodniowo, zmian sposobu zaliczenia z zaliczenia na zaliczenie notą w semestrze VI 

4. zmiana nazwy przedmiotu „kompozycja tańca” na „taniec nowoczesny”  

 



 
 

semestr VI 

1. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „lalka stolikowa – praca nad rolą” – zmiana z 

egzaminu na zaliczenie notą 

2. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „obyczaje dawniej i dziś” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą  

3. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „taniec nowoczesny” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą  

4. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „arteterapia” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

5. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „praca z reżyserem” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

6. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia dramatu i teatru polskiego” – zmiana z 

zaliczenia na egzamin 

7. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia dramatu i teatru powszechnego” – zmiana z 

zaliczenia na egzamin 

8. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „performance w sztuce – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

9. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „etyka” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

10. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia sztuki” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

11. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „historia kultury” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

12. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „psychologia” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

13. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „arteterapia” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

14. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „narracja wizualna ” – zmiana z zaliczenia na 

zaliczenie notą 

15. zmiana wymiaru godzin w przedmiocie „lalka przed kamerą” z 2 godz. tygodniowo na 3 godz. 

zajęć tygodniowo, zmian sposobu zaliczenia z zaliczenia na zaliczenie notą w semestrze VI 

16. zmiana nazwy przedmiotu „kompozycja tańca” na „taniec nowoczesny”  

 

IV rok – semestr VII i VIII 

semestr VIII 

1. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „prawo autorskie” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie 

notą 

2. zmiana formy zaliczenia w przedmiocie „pisanie wniosków stypendialnych – pozyskiwanie 

funduszy” – zmiana z zaliczenia na zaliczenie notą 

 

 

 


