Kierunek: Wiedza o Teatrze
Studia I stopnia
Seminarium licencjackie, moduł performatyczny
I ROK STUDIÓW:
I semestr:
L.p.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych1

O/F2

Forma
zaliczenia3

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

1.

Wprowadzenie do performatyki

wykład

O

zaliczenie na
ocenę

30

1

dr Ewa Bal

II semestr:
L.p.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych4

O/F5

Forma
zaliczenia6

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

1.

Wprowadzenie do performatyki

wykład

O

zaliczenie na
ocenę

30

1

dr Konrad Wojnowski

wykład/ćwiczenia/konwersatorium/seminarium/laboratoria/warsztat
O = przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F = przedmiot fakultatywny (do
wyboru)
3
egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu
4
wykład/ćwiczenia/konwersatorium/seminarium/laboratoria/warsztat
5
O = przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F = przedmiot fakultatywny (do
wyboru)
6
egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu
1
2

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Wprowadzenie do performatyki

Kod modułu

WPl/WT/lic/I/3

Język kształcenia

Polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Student zna i potrafi wyjaśnić takie podstawowe pojęcia
Performatyki, jak performans i performatywność (Erving Goffman,
Richard Schechner, Michel De Certeau John L. Austin. Judith
Butler, Jon McKenzie).
Potrafi dostrzec i zanalizować przejawy performatywności w życiu
codziennym i kulturze współczesnej. Potrafi krytycznie analizować
performanse współczesne, zarówno artystyczne jak i kulturowe.

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Obowiązkowy

Semestr

zimowy i letni

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł

semestr zimowy – dr Ewa Bal

I rok studiów I stopnia

semestr letni – dr Konrad Wojowski
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

dr Ewa Bal; dr Konrad Wojowski

Wymagania wstępne i dodatkowe

ogólna wiedza o kulturze

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

30 godzin ćwiczeń w trybie 2 godziny tygodniowo

wykład z elementami konwersatorium

2 punkty ECTS
1 punkt ETCS = udział w zajęciach
1 punkt ETCS = pisemny test zaliczeniowy

Stosowane metody dydaktyczne

wykład oraz wybrane metody eksponujące, podające, problemowe
i aktywizujące

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

Prowadzący weryfikuje obecność na zajęciach oraz przeprowadza
końcowy test zawierający również pytania problemowe.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na 75% zajęć oraz napisanie
testu wielokrotnego wyboru wraz z pytaniami problemowymi na
zakończenie zajęć.

Treści modułu kształcenia

W pierwszym semestrze omówione zostaną podstawy teoretyczne
performatyki, usytuowanie tej dyscypliny wiedzy w ramach
studiów humanistycznych, kulturowych i społecznych, pole badań
i podstawowe kategorie poznawcze, a także możliwe kierunki
rozwoju. Materiał zostanie ujęty w następujące grupy zagadnień:
Usytuowanie performatyki na mapie studiów humanistycznych,
socjologicznych i kulturowych
Performans. Elementy i cechy charakterystyczne performansu
Możliwe definicje performansu, polskie przekłady i użycia tego
terminu
Przedstawienia artystyczne
Przedstawienia kulturowe
Ceremonie społeczne i praktyki życia codziennego,
Rytuał, gra i zabawa
Normy społeczne i działania subwersywne
Performatywy
Podstawowe teorie performatywności
Performatywność tożsamości
Kultura współczesna jako proces performatywny
W drugim semestrze przedmiotem zajęć będą wybrane zjawiska
kulturowe, które – ze względu na swoją złożoność i hybrydyczność
– szczególnie nadają się do analizy z perspektywy performatycznej:
postludzkie hybrydy, zbiorowe umysły memotwórców, Ubu-Trump.
Ich wspólnym mianownikiem jest niedopasowanie do starych
paradygmatów i dychotomii świata sprzed rewolucji cyfrowej i
hegemonii neoliberalizmu: dwóch potężnych sił, które
zdeterminowały nie tylko sfery technologii i ekonomii, ale także
decydująco wpływają na kształt współczesnej kultury:
Czy naprawdę wszystko jest performatywne? Co to jest
performatywność i czy nastały czasy performansów i
performatywności?
Samo rośnie: performatywne materiały i materia (K. Barad,
Posthumanistyczna performatywność).
Teoria twórczych katastrof – pochwała niestabilnej kultury.
Teoria twórczych katastrof – materialność teatralnej katastrofy.
Nie tylko człowiek może być twórcą: od nowego materializmu do
końca człowieka (R. Braidotii).
Samo się robi: wokół idei emergencji i rojów (Black Mirror, J.
Parikka, Owady i media).
24/7 w pracy: narodziny semiokapitalizmu (J. McKenzie, Performuj
albo…, F. Berardi, After the Future)
Czy Donald Trump jest prawdziwy czy też napisał go Alfred Jarry?
…i inne monstra: bio-art. (M. Bakke, Biotransfiguracje).

Trolling i koniec człowieka. Wiwisekcja trolla (J. Kapela, Dobry
troll)
O memach i pszczołach: czy 4chan jest artystą?
Pokolenie nażywości: casus YouTuberów i Instagramerów? O
paradoksie bliskości i obecności.
O nieludzkie spojrzenie: dziwne perspektywy we współczesnych
grach.
Drugie życie wirtualnych istot: recykling w grach komputerowych.
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Semestr zimowy:
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i
redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego 2010.
John Austin, Jak działać słowami, [w:] tenże, Mówienie i
poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN 1993.
Judith Butler, Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
Judith Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka
performatywu, tłum. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2010.
Marvin Carlson, Performans, tłum. E. Kubikowska, Wydawnictwa
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Michel De Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum.
K. Thiel Jańczuk, WUJ, Kraków 2008.
Michel De Certeau, Wynaleźć codzienność. 2. Mieszkać , gotować,
tłum. K. Thiel Jańczuk, WUJ, Kraków 2011.
Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H.
Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 1977, 2000.
Erving Goffman, Analiza ramowa, tłum. S. Burdziej, NOMOS,
Kraków 2010.
Jon McKenzie, Performuj albo....Od dyscypliny do performansu,
tłum. T. Kubikowski, Universitas, Kraków 2011.
Performans, performatywność , performer. Próby definicji i
analizy krytyczne, red. E. Bal, W. Świątkowska, WUJ, Kraków
2013.
Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska
kulturowego, red. J. J. MacAloon, tłum. K. Przyłuska-Urbanowicz,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009.
Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski,
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań
teatralnych, Wrocław 2006.
Performatyka. Terytoria, red. E. Bal, D. Kosiński, W U J, Kraków
2017.
Semestr letni:
Philip Auslander, Na żywo czy…?, tłum. M. Borowski, M. Sugiera,
„Didaskalia” 2012, nr 107.
Monika Bakke, Biotransfiguracje, Wyd. Naukowe UAM 2012.

Barad Karen, Posthumanistyczna performatywność, [w:] Teorie
wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska,
Wydawnictwo Poznańskie 2012.
Rosi Braidotti, Po człowieku, PWN 2016.
Magdalena Kamińska, Niecne memy, Galeria Miejska Arsenał
2011.
Jaś Kapela, Dobry troll, Wyd. Krytyki Politycznej 2015.
Tomasz Kubikowski, Reguła Nibelunga, Akademia Teatralna im.
A. Zelwerowicza, 2004.
Jon McKenzie, Performuj albo…, tłum. T. Kubikowski,
niversitas 2011.
Jussi Parikka, Owady i media, tłum. M. Borowski, M. Sugiera,
Księgarnia Akademicka 2017.
Performatyka. Terytoria, red. E. Bal, D. Kosiński, WUJ 2017.
Łukasz Podgórni, Pamiętne statusy, Hub Wydawniczy
Rozdzielczość Chleba 2016.
Konrad Wojnowski, Pożyteczne katastrofy, Universitas 2016.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

II ROK STUDIÓW:
III semestr:
L.p.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych7

O/F8

Forma
zaliczenia9

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

1.

Przemiany i zwroty w kulturze
współczesnej 1

ćwiczenia

F

zaliczenie na
ocenę

30

3

ćwiczenia

F

zaliczenie na
ocenę

30

3

dr Konrad Wojnowski

2.

Przedstawienia kulturowe
prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Łączna liczba godzin modułu: 60
Łączna liczba punktów ECTS: 6
IV semestr
L.p.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych

O/F

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

1.

Przemiany i zwroty w kulturze
współczesnej 2

ćwiczenia

O

egzamin ustny

30

5

ćwiczenia

O

zaliczenie na
ocenę

30

3

dr Konrad Wojnowski

2.

Performanse i performatywność
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Łączna liczba godzin: 60
Łączna liczba punktów ECTS: 8

wykład/ćwiczenia/konwersatorium/seminarium/laboratoria/warsztat
O = przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F = przedmiot fakultatywny (do
wyboru)
9
egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu
7
8

Nazwa Wydziału

Wydział Polonistyki

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Przemiany i zwroty w kulturze współczesnej

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Orientacja w podstawowych przemianach i zwrotach w kulturze II
połowy XX wieku i najnowszej, znajomość najważniejszych teorii
i metodologii humanistycznych tego czasu oraz wykształcenie
umiejętności odniesienia koncepcji teoretycznych do konkretnych
zjawisk z pola sztuki i życia społecznego.

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

fakultatywny

Semestr

zimowy

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

dr Konrad Wojnowski

Wymagania wstępne i dodatkowe

zainteresowanie kulturą współczesną i sztuką najnowszą, wstępna
orientacja w tym obszarze humanistyki, znajomość języka
angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów
naukowych

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

30 godzin ćwiczeń w trybie 2 godziny tygodniowo

2 rok studiów I stopnia

dr Konrad Wojnowski

ćwiczenia w całości realizowane w postaci zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów

8 punktów ETCS
3 punkty ETCS = systematyczny udział w zajęciach
5 punktów ETCS = egzamin ustny

Stosowane metody dydaktyczne

wykład, dyskusja, medialne prezentacje materiałów do analiz

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

uczestnicy kursu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w
zajęciach, powinni także przygotować konspekt oraz
zaprezentować umiejętność aplikowania zdobytej wiedzy podczas
egzaminu ustnego

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

SEMESTR ZIMOWY: studenci otrzymują zaliczenie na podstawie
oceny ich przygotowania do zajęć, obecności i aktywnego udziału
w dyskusjach
SEMESTR LETNI: warunkiem zaliczenia jest przedstawienie do
30 maja 2018 roku i zaakceptowanie przez prowadzącego zajęcia
planu rozumowego wystąpienia podczas egzaminu ustnego
WARUNKI EGZAMINU: 20-25-minutowa wypowiedź na temat
wybranego w konsultacji z prowadzącym zwrotu w kulturze
współczesnej, ilustrowana analizą konkretnych zjawisk
artystycznych i performansów kulturowych

Treści modułu kształcenia

Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi przemianami
kultury po 1945 roku i ich teoretycznymi ujęciami. Celem kursu
jest przede wszystkim zarysowanie panoramy najważniejszych
pojęć i zagadnień, które znajdowały się w centrum zainteresowania
humanistyki w ciągu ostatniego wieku, a także wyposażenie
studentów w narzędzia przydatne do krytycznej analizy w kulturze
współczesnej:
1. Narodziny kultury masowej i teorii krytycznej: sztuka i
reprodukcja techniczna (Benjamin); egzystencjalne zagrożenia
technologii (Adorno); odzyskiwanie utraconego świata (Debord)
2. Kultura popularna i zabawy w psychoanalizę: trauma kultury
popularnej (Foster); psychoanaliza kina (Zizek); psychoanaliza
ideologii (Zizek)
3. Narodziny postmodernizmu: narodziny nowego systemu wiedzy
(Lyotard); symulakrum (Baudrillard); upłynnienie nowoczesności
(Bauman)
4. Zwrot afektywny w kulturze: poza podmiotem mieszczańskim –
Anty-Edyp (Deleuze, Guattari); kłącze (Deleuze, Guattari); casus
rave’ów
5. Feminizm i queer – od transgresji po afirmację: konstrukcje
(Butler); cyborgi (Haraway); Gaga (Halberstam)
6. Nowe media masowe – od telewizji po Internet 3.0: media
elektroniczne (McLuhan); programowanie egzystencji (Flusser)
7. Posthumanizm: sztuka, nauka i filozofia: bioetyka (Agamben);
postantropocentryzm (Braidotti); człowiek w sieci (Bardini)
8. Najnowsze tendencje w posthumanistyce (akceleracjonizm,
nowy materializm): akceleracjonizm (Srnicek, Williams); realizm
spekulatywny (Meillassoux)

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

I.

Szkoła Frankfurcka:

Teodor Adorno, Max Horkheimer, Dialektyka oświecenia
Teodor Adorno, Minima moralia

Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej
Walter Benjamin, Co to jest teatr epicki?
Lektury dodatkowe:
Teodor Adorno, Teoria estetyczna
Agata Bielik-Robson, Jeszcze inne wyjście. Kyniczno-mesjański
witalizm Szkoły Frankfurckiej, [w:] tejże, Erros. Mesjański
witalizm i filozofia
Peter Bürger, Teoria awangardy
Robert Dobrowolski, Estetyka oporu
Kontynuacje:
Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu
Jacques Ranciere, Estetyka jako polityka
II.

Psychoanaliza

Hal Foster, Powrót Realnego
Lektury dodatkowe:
Jean Laplanche, Jean- Bertrand Pontalis, Słownik psychoanalizy
III.

Postmodernizm

Jean Baudrillard, "Precesja symulakrów"
Michel Foucault, Porządek dyskursu (albo Archeologia wiedzy)
Jacques-Francois Lyotard, Kondycja ponowoczesna
Lektury dodatkowe:
Jean Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć
Jean Baudrillard, Duch terroryzmu
Gianni Vattimo, Koniec nowoczesności
IV.

Zwrot afektywny

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Kłącze
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Co to jest filozofia?
Simon Reynolds, Energy Flash
Lektury dodatkowe:
Melissa Gregg, Gregory Seigworth, The Affect Theory Reader
Brian Massumi, A Shock to Thought

V.

Feminizm i queer

Judith Butler, Uwikłani w płeć
Jack Halberstam, Gaga Feminism
VI.

Nowe media

Villem Flusser, Post-history
Marshal McLuhan, Zrozumieć media
Paul Virilio, Prędkość i polityka
VII.

Posthumanizm

Giorgio Agamben, Homo sacer
Thierry Bardini, Junkware
Rosi Braidotti, Po człowieku
Jussi Parikka, Insect Media
Nowości
N. Srnicek, A. Williams, #PRZYŚPIESZ. Manifest
akceleracjonistyczny
Franco Berardi, After the Future
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Nazwa Wydziału

Wydział Polonistyki

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Przedstawienia kulturowe

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Umiejętność analizy i interpretacji wybranych zjawisk i problemów
Umiejętność wyboru tematu badawczego
Umiejętność przygotowania prezentacji

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2 rok studiów I stopnia

Semestr

zimowy

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł

prof. dr. hab. Dariusz Kosiński

Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadząca dany moduł

prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Sposób realizacji

zajęcia bezpośredniego kontaktu

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia

ćwiczenia, 30 godzin w trybie 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

3 punkty ETCS

Bilans punktów ECTS

udział w zajęciach = 1 punkt ETCS
prezentacja projektów własnych = 2 punkty ETCS

Stosowane metody dydaktyczne

konwersatorium, pokazy i dyskusje

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

aktywność na zajęciach (40%), prezentacja projektów własnych
(60%)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki

warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w dyskusjach
podczas zajęć oraz przygotowanie prezentacji lub krótkiej pracy
pisemnej

zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia

Przedstawienie jako termin i koncept badawczy
Typologia i odmiany przedstawień kulturowych
Przedstawienia kultury popularnej na przykładzie koncertów
muzycznych
Seriale nowej generacji i problem przedstawień medialnych
Przedstawienia sportowe
Przedstawienia życia politycznego
Sceny przedstawień komercyjnych: galerie handlowe
Turystyka jako domena przedstawień kulturowych
Przedstawienia kulturowe życia codziennego
Facebook, Twitter, Instagram – multiplikacja środowisk
przedstawieniowych

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K.
Thiel-Jańczyk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
Simon Firth, Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej, przeł.
M. Król, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
Dariusz Kosiński, Performatyka. W(y)prowadzenia, Wydawnictwo
UJ, Kraków 2016.
Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Rok katastrofy, Instytut Teatralny
im. Z. Raszewskiego, Wydawnictwo „Znak”, Warszawa 2013
„Kultura Współczesna” 2016, nr 1: Przedstawienia sportowe
Dagmara Łuba: Kibice jako choreutai. Masowe performanse kibiców
KKS Lech Poznań, [w:] Futbol w świecie sztuki, red. J. Ciechowicz,
Gdańsk 2012, s. 462-473.
Performatyka. Terytoria, red. E. Bal, D. Kosińsk, Wydawnictwo UJ,
Kraków 2017.
Richard Schechner, Performatyka: wstęp, przeł. T. Kubikowski,
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań
Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Nazwa Wydziału

Wydział Polonistyki

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Performanse i performatywność

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

ogólna orientacja w różnicach między pojęciami „performans”,
„performance art”, „sztuki performatywne” „performatywność”,
„performatyka” oraz możliwościach ich praktycznego wykorzystania

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

2 rok studiów I stopnia

Semestr

letni

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł

prof. dr. hab. Małgorzata Sugiera

Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadząca dany moduł

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Sposób realizacji

zajęcia bezpośredniego kontaktu

Wymagania wstępne i dodatkowe

zaliczenie na 1 roku studiów wykładu „Wprowadzenie do
performatyki”

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia

ćwiczenia, 30 godzin w trybie 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

3 punkty ETCS

Bilans punktów ECTS

udział w zajęciach = 1 punkt ETCS
praca zaliczeniowa = 2 punkty ETCS

Stosowane metody dydaktyczne

konwersatorium, pokazy, analizy i dyskusje

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

aktywność na zajęciach (40%), praca zaliczeniowa (60%)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki

warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach, a także przygotowanie do 30 maja 2018 krótkiej pracy
pisemnej (9 000 – 10 500 znaków ze spacjami), przedstawiającej
propozycję rozbudowanego hasła słownikowego, definiującego jedno

zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

wybrane w porozumieniu z prowadzącym zajęcia pojęcie z pola
performatyki

Treści modułu kształcenia

Zajęcia zostaną poświęcone systematycznemu przeglądowi narodzin i
rozwoju podstawowych pojęć z dziedziny performatyki od końca
XIX wieku do dzisiaj, przemianom ich zakresów znaczeniowych w
ujęciu historycznym oraz w zależności od danej dyscypliny naukowej
(od wiedzy o teatrze przez historię sztuki, etnologię i zjawisko
emergencji w naukach społecznych i przyrodniczych), a także
istotnym różnicom w sposobach uprawiania performatyki na różnych
uczelniach polskich i zagranicznych. Studenci poznają ponadto
możliwości analitycznego wykorzystania podstawowych pojęć i
metodologii performatycznej w praktyce, co pozwoli im lepiej
przygotować się do wyboru tematu i przygotowania pracy
licencjackiej.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

John L. Austin, Wypowiedzi performatywne, [w:] tenże, Mówienie i
poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk,
PWN, Warszawa 1993, s. 311-334.
Judith Butler, Akty performatywne a konstrukcja płci, tłum. M. Łata,
[w:] Lektury inności, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Warszawa
2007
Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski,
M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
Erika Fischer-Lichte, Performatywność, tłum. M. Borowski, M.
Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.
Shannon Jackson, Professing Performance: Theatre in the Academy
from Philology to Performativity, Cambridge University Press 2004.
Bruno Latour, Krążąca referencja. Próbkowanie gleby w Puszczy
Amazońskiej, tłum. K. Abriszewski, [w:] tenże, Nadzieja Pandory.
Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, s. 55-112
John Loxley, Performatywność i teoria performansu, tłum. M.
Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 101.
Bonny Marranca, Performance Histories, PAJ 2008.
Performatyka. Terytoria, red. E. Bal, D. Kosińsk, Wydawnictwo UJ,
Kraków 2017.
Richard Schechner, Performatyka: wstęp, przeł. T. Kubikowski,
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań
Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.
Małgorzata Sugiera, Performatywy, performanse i teksty dla teatru,
[w:]

Kulturowa

teoria

literatury

2.

Poetyki,

Problematyki,

Interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków2012, s.
269-411.

Małgorzata Sugiera, Nieludzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015
[wybrane szkice].
Diana Taylor, Performance, Duke University Press 2016.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

III ROK STUDIÓW:
V semestr:
L.p.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych

O/F

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

1.

Seminarium licencjackie

seminarium

O

zaliczenie na
ocenę

30

10

ćwiczenia

O

zaliczenie na
ocenę,
egzamin po II
semestrze

30

3

ćwiczenia

O

zaliczenie na
ocenę

30

3

dr Ewa Bal;
dr Łucja Iwanczewska

2.

Strategie performatyczne kultury
popularnej 1
dr Konrad Wojnowski

3.

Modele badań performatycznych
dr Wanda Świątkowska

Łączna liczba godzin: 30 + 60
Łączna liczba punktów ECTS: 10 + 6
VI semestr:
L.p.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych

O/F

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

1.

Seminarium licencjackie

seminarium

O

Egzamin i
obrona pracy
licencjackiej

30

14

ćwiczenia

O

zaliczenie na
ocenę,

30

5

30

3

dr Ewa Bal;
dr Łucja Iwanczewska

2.

Strategie performatyczne kultury
popularnej 2
dr Konrad Wojnowski

3.

Wprowadzenie do dramaturgii
doświadczenia

egzamin ustny
lub pisemny
ćwiczenia

O

zaliczenie na
ocenę

mgr Jan Klata

Łączna liczba godzin: 30 + 60
Łączna liczba punktów ECTS: 14 + 8
Łączna liczba godzin zajęć w ramach seminarium licencjackiego i modułu na dwóch latach studiów: 60 +
240 godzin (24 + 28 punktów ECTS)

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium licencjackie: „Strategie aktualizowania scenariuszy
kulturowych we współczesnych serialach”

Kod modułu

WPl/s.lic/IsWT

Język kształcenia

Polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Student potrafi samodzielnie dokonać wyboru problemu
badawczego. Umie określić jego zakres tematyczny oraz wskazać
materiał badawczy, a także znaleźć i zastosować do jego analizy
odpowiednią metodologię badawczą.

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Potrafi sporządzić plan rozumowy rozprawki naukowej a następnie
napisać ją przy krytycznym wsparciu promotora.
Obowiązkowy
3 rok studiów I stopnia

Semestr

zimowy i letni

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

dr Ewa Bal

Wymagania wstępne i dodatkowe

ogólna wiedza o kulturze oraz zaliczenie modułu performatywnego
na 2 i 3 roku studiów I stopnia

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

60 godzin zajęć w trybie 2 godziny tygodniowo

dr Ewa Bal

ćwiczenia w całości realizowane w postaci zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów oraz w formie indywidualnych konsultacji

24 punkty ETCS
8 punktów ETCS = aktywne uczestnictwo w zajęciach
16 punktów ETCS = przedstawienie i obrona pracy licencjackiej

Stosowane metody dydaktyczne

prezentacja z komentarzem, praca w grupach, praca indywidualna,
dyskusja, projekcje multimedialne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

weryfikacja obecności i stopnia przygotowania do zajęć,
przestrzegania terminarza prac okresowych i autorskich
prezentacji.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie i prezentacja w
ich trakcie analizy wybranego przedstawienia kulturowego,

uzgodnionego z prowadzącym, przygotowanie i obrona pracy
licencjackiej
Treści modułu kształcenia

Podczas seminarium będziemy zajmować się koncepcją
scenariuszy kulturowych Diany Taylor oraz związkiem tego
pojęcia z archiwum i repertuarem. Celem zajęć będzie
prześledzenie sposobów, w jaki współczesne seriale telewizyjne
aktualizują i twórczo przekształcają znane scenariusze kulturowe.
Na początek zajmiemy się scenariuszami kulturowymi dzieciństwa
(wyobrażeń dotyczących narodzin, modeli wychowania i edukacji
dzieci).
Wybór kolejnych scenariuszy oraz materiału badawczego zależeć
będzie od pomysłów zgłaszanych przez studentów i ich
indywidualnych zainteresowań. Tak dobrany materiał stanie się
następnie polem samodzielnej pracy studentów o charakterze
propedeutycznym i będzie przygotowywać do napisania pracy
licencjackiej.
Studenci podczas zajęć dokonają wyboru tematów prac
licencjackich, a także obowiązkowo zaprezentują cząstkowe efekty
swojej pracy przed całą grupą.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Materiały filmowe:
Ania, nie Anna, reż. Moira Walley Beckett, Netflix , sezon 1, 2017.
Ania z Zielonego Wzgórza, reż. John Kant Harrison , Kanada 2016.
Ania z Zielonego Wzgórza, reż. Kevin Sullivan, Kanada, USA 1985.
Literatura:
Philippe Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych
czasach, tłum. Maryna Ochab, Wydawnictwo Marabut. Gdańsk
1995.
Wojciech Burszta, Waldemar Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody
kultury w globalnym świecie, Wydawnictwo „Muza”, Warszawa
2005.
Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red.
Alicja Kisielewska, Wydawnictwo Kultura i Przyszłość, Kraków
2004.
Performatyka. Terytoria, red. E. Bal, D. Kosiński, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
Diana Taylor, Archiwum i repertuar: performanse i
performatywność. PerFORwhat studies? (2003), przeł. M.
Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2014, nr 120, s. 22-38.
Diana Taylor, The Archive and The Repertoire. Performing Cultural
Memory in the Americas, Duke University Press, Durham- London,
2003.
Pozostałe pozycje z literatury dobrane zostaną w trakcie zajęć
zgodnie z zainteresowaniami studentów i tematami ich prac
licencjackich.

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Nazwa Wydziału

Wydział Polonistyki

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Seminarium licencjackie „Krytyki subwersywne w performansach
artystycznych i społecznych”

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

umiejętność analizy i interpretacji wybranych zjawisk i
problemów, identyfikowania wartych podjęcia problemów
badawczych oraz znajdowania odpowiedniej metodologii, a także
dobierania odpowiedniej literatury fachowej oraz planowania,
komponowania i pisania samodzielnej pracy naukowej

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

obowiązkowy

Semestr

Zimowy I letni

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

dr Łucja Iwanczewska

Wymagania wstępne i dodatkowe

3 rok studiów I stopnia

dr Łucja Iwanczewska

Seminarium w całości realizowane w postaci zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów.
W pierwszym semestrze prowadzący zaproponuje wybór
zagadnień, teksty teoretyczne do omówienia, przykłady i możliwe
do zastosowania metodologie. Drugi semestr będzie w całości
poświęcony omawianiu projektów licencjackich uczestników
seminarium.
zaliczenie modułu performatycznego na 2 i 3 roku studiów I
stopnia

Rodzaj i liczba godzin zajęć

60 godzin seminarium w trybie 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

24 punkty ETCS
10 punktów ETCS = zaliczenie na ocenę semestru zimowego
14 punktów ETCS = zaliczenie na ocenę semestru letniego,
złożenie i obrona pracy licencjackiej

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

praca seminaryjna łącząca zajęcia typu analitycznego (krytyczne
czytanie tekstów) z dyskusjami oraz prezentacją projektów
samodzielnie przygotowanych przez uczestników
Warunki zaliczenia seminarium:
przygotowywanie się do zajęć i posiadanie na zajęciach
omawianych tekstów;
obecność na zajęciach i aktywny w nich udział;
złożenie i obrona pracy licencjackiej.

Forma i warunki zaliczenia modułu

Treści modułu kształcenia

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest wybór tematu
pracy licencjackiej (w porozumieniu z prowadzącym) oraz
przedstawienie jej planu rozumowego i bibliografii; warunkiem
dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie na
ocenę semestru letniego oraz złożenie i przyjęcie przez
prowadzącego seminarium pracy licencjackiej.
Krytyki subwersywne działające w polu kulturowym mają
potencjał krytyczny, polityczny, ustanawiający i produkujący
wiedzę i praktyki społeczne. Subwersja zawłaszcza, przechwytuje
tworzywo, materię, pole problemowe dzieła, aktu, wydarzenia;
odwracając znaczenia, poddając krytyce, ustanawiając
interpretację, czasem niszcząc, wywracając, obalając. Krytyki
subwersywne mogą być pojmowane jako metodologie, jako
techniki i strategie konstrukcji dzieła, a także jako narzędzia
krytyczne. Omawiając zjawisko historycznego sytuowania
subwersji jako metody krytycznego i ustanawiającego pole wiedzy
analizowania kultury, przyjrzymy się tradycjom Szkoły
Frankfurckiej, Wielkiej Awangardy i koncepcjom hermeneutyki
podejrzeń (Nietzsche, Freud, Marks). Za pomocą metodologii
wypracowanych w polu krytyk subwersywnych będziemy
omawiali następujące pola problemowe:
Krytyki subwersywne w sztuce krytycznej i performansie
artystycznym
Krytyki kapitalizmu – zarządzanie kulturą i przemysł kulturowy
Subwersje i polityki tożsamości
Subwersje a demokratyzowanie społeczeństwa przez sztukę
Subwersje postkolonialne

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
Ben Agger, The Discourse of Domination: From the Frankfurt
School to Postmodernism, Northwestern University Press, Evaston
1992.
Zbigniew Benedyktowicz, Elementarz tożsamości. Antropologia
współczesności – antropologia kontekstowa, Wołowiec 2016.
Krytyka i krytycyzm w nauce, red. H. Żytkowicz, Warszawa 1998.
Ewa Majewska, Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność
po neoliberalizmie, Warszawa 2017.
Tomasz Majewski, Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i
kultura popularna, Łódź 2011.
Mistrzowie podejrzeń. Afirmacja, negacja, czy przezwyciężenie,
red. J. Guja, Kraków 2015.
Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek, red. K.
Kłosiński, D. Matuszek, Katowice 2014.
Łukasz Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych,
Kraków 2016.
Andrzej Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej:
wprowadzenie, Warszawa 2008.
Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska,
Poznań 2012.
Paweł Tkaczyk, Narratologia, Warszawa 2017.

Simon Tormey, Jules Townshend, Od teorii krytycznej do
postmarksizmu, tłum. G. Maryniec, K. Skarbek, K. Szumlewicz,
Warszawa 2010.
Robert J. C. Young, Postkolonializm. Wprowadzenie, tłum. M.
Król, Kraków 2012.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Nazwa Wydziału

Wydział Polonistyki

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Strategie performatyczne kultury popularnej

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

orientacja w najważniejszych sposobach konceptualizowania
kultury popularnej; zdolność krytycznej analizy strategii i taktyk
podejmowanych przez jej uczestników; analiza relacji między
wybranymi mediami oraz gatunkami w kontekście zjawisk
intertekstualności, intermedialności oraz recyklingu

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

fakultatywny

Semestr

zimowy i letni

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

dr Konrad Wojnowski

Wymagania wstępne i dodatkowe

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

3 rok studiów I stopnia

dr Konrad Wojnowski

ćwiczenia w całości realizowane w postaci zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów.
dobra orientacja w funkcjonowaniu kultury popularnej oraz
mediów masowych (telewizja, Internet), znajomość języka
angielskiego pozwalająca na lekturę tekstów o charakterze
teoretyczno-filozoficznym
60 godzin w trybie 2 godziny tygodniowo

8 punktów ETCS
3 punkty ETCS = aktywny udział w zajęciach
5 punktów ETCS = egzamin w formie prezentacji

Stosowane metody dydaktyczne

konwersatorium, dyskusja, medialne prezentacje materiałów do
analiz, praca w grupach, przygotowywanie krótkich prezentacji

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki

obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach,
przygotowanie planu rozumowego oraz prezentacja
Formą zaliczenia pierwszego semestru jest obecność i aktywna
dyskusja podczas zajęć. Podstawę zaliczenia semestru letniego

zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

stanowi natomiast przedstawienie do 31 maja 2015 roku planu
rozumowego referatu, prezentowanego grupie podczas
czerwcowych zajęć.
Egzamin ma formę prezentacji w grupie (2-3 osoby) na temat
sposobów wytwarzania zagrożenia w kulturze popularnej.

Treści modułu kształcenia

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w studia nad kulturą
popularną, a następnie zwrócenie uwagi na szereg procesów
performatywnych w jej obrębie. Podczas pierwszej połowy
pierwszego semestru studenci zapoznają się przede wszystkim z
kanonicznymi ujęciami kultury popularnej, definiującymi ją w
kategoriach ideologii, hegemonii i masowej produkcji. Następnie
przejdziemy do analizy dynamicznych i emergentnych procesów
tworzenia i przetwarzania treści kultury przez użytkowników
mediów cyfrowych.
W drugim semestrze omówimy zasady, na jakich kultura popularna
uczestniczy w konstruowaniu lęków społecznych. W tym
kontekście przedstawione zostaną – między innymi – kanoniczne
koncepcje „kultury strachu” Franka Furediego i „społeczeństwa
ryzyka” Ulricha Becka.
Blok 1 – jak jeść i trawić kulturę popularną?
Co to jest kultura? Między integracją a dezintegracją (Antonina
Kłoskowska).
Narodziny kultury masowej i jej krytyka (kultura niska / kultura
wysoka).
Kultura popularna / kultura masowa / kultura ludowa – problem
uczestnictwa.
Globalizacja i lokalizacja kultury popularnej - przypadek Polski.
Film i fabryka. Mechaniczność kultury popularnej (semiotyka
Umberto Eco).
Kultura popularna i ideologia I.
Kultura popularna i ideologia II.
Kultura popularna i hegemonia.
Poza modelem hegemonicznym: kultura remiksu.
Kultura otwarta.
Kultura junku.
Zjawisko retromanii: kultura popularna konsumuje samą siebie.
Blok 2 - kultura popularna i wytwarzanie zagrożenia.
Wyobraźnia katastroficzna.

Kultura rany.
Kultura strachu / społeczeństwo ryzyka.
Wirusowość i współczesny katastrofizm kultury popularnej.
Casus Nowego Jorku - 100 lat fantazji o zniszczeniu miasta.
Prezentacje studentów (apokalipsa zombie).
Prezentacje studentów (katastrofy naturalne).
Prezentacje studentów (UFO).
Prezentacje studentów (terroryzm).
Podsumowanie zajęć.
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
Luis Althusser, Ideologie i ideologiczne aparaty państwa,
http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article374
Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum.
K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2008.
Cultural Theory and Popular Culture. A Reader, red. J. Storey,
Univ. of Georgia Press 1998 (wybrane fragmenty klasycznych
opracowań np. Stuarta Halla i Raymonda Williamsa)
Umberto Eco, Superman w kulturze masowej, tłum. J. Ugniewska,
Znak 2008.
John Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
Frederic Jameson, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane
utopią i inne fantazje naukowe, tłum. M. Płaza, M. Frankiewicz, A.
Miszk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.
Jacques Ranciere, Estetyka jako polityka, tłum. J, Kutyła, P.
Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2007.
Susan Sontag, Katastrofa w wyobrażeniu, [w:] taże, Przeciw
interpretacji i inne eseje, Karakter 2012.
John Storey, Cultural Theory and Popular Culture. An
Introduction, wyd. V, Pearson Longman 2013.
Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. J.
Burszta, Zysk i S-ka 2011.
Slavoj Zizek, Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wyd.
Uniwersytetu Wrocławskiego 2001.

Slavoj Zizek, Od tragedii do farsy, tłum. M. Kropiwnicki, Wyd.
Krytyki Politycznej 2011.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Nazwa Wydziału

Wydział Polonistyki

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Modele badań performatycznych

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Student poznaje metodologie performatyczne i potrafi zastosować
je do analizy problemu badawczego. Umie zidentyfikować i
opracować problem, przygotować do niego bibliografię i znaleźć
odpowiednie podejścia badawcze.
fakultatywny

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

3 rok studiów I stopnia

Semestr

zimowy

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji

dr Wanda Świątkowska
dr Wanda Świątkowska

Wymagania wstępne i dodatkowe

ćwiczenia w całości realizowane w postaci zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
i studentów
ogólna wiedza o kulturze

Rodzaj i liczba godzin zajęć

30 godzin ćwiczeń w trybie 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

3 punkty ETCS
1 punkt ETCS = aktywny udział w zajęciach
2 punkty ETCS = zaliczenie zajęć na ocenę

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu

Treści modułu kształcenia

przedstawienie tematu przez prowadzącego, dyskusja na podstawie
zaproponowanych materiałów, studium przypadku, prezentacja,
praca w grupach, praca indywidualna
sprawdzanie obecności i przygotowania studentów do zajęć, ocena
udziału merytorycznego w dyskusjach i przygotowanej prezentacji
pod kątem odpowiedniego sformułowania problemu i doboru
metodologii
warunkiem zaliczenia na ocenę jest obecność, aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie krótkiej (15-20 min.)
prezentacji wybranego problemu i propozycji jego analizy za
pomocą odpowiednio dobranej metodologii performatycznej
Zajęcia mają na celu przegląd różnych metod badawczych, które
mieszczą się w kręgu performatyki, wyjaśnienie podstawowych
pojęć i terminów z zakresu performatyki oraz analizę zastosowań
metodologii do badania zjawisk kulturowych, artystycznych i
społecznych. Zastanowimy się nad tym, czym jest metodologia, jak
odpowiednio dobrać narzędzia i metody badań do tematu oraz jak
wykorzystać je w prezentacjach i przy pisaniu prac naukowych.
Analizom koncepcji teoretycznych towarzyszyć będą praktyczne

przykłady demonstrujące możliwości zastosowania metodologii
performatycznych.
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Porządkować czy
problematyzować?, „Didaskalia” 2011, nr 101.
Marvin Carlson, Performans, tł. E. Kubikowska, Warszawa 2007.
Dariusz Kosiński, Performatyka. W(y)prowadzenia, Kraków 2016.
John Loxley, Performatywność i teoria performansu, tł. M.
Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 101.
Performance studies: sources and perspectives. Performatyka:
źródła i perspektywy, red. J. Tyszka, Poznań 2014.
Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy
krytyczne, red. E. Bal, W. Świątkowska, Kraków 2013.
Performatyka. Terytoria, red. E. Bal, D. Kosiński, Kraków 2017.
Projekt perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich
granice poznawcze, red. Ł. Grabuś, A. Marek, G. Stępniak,
Kraków 2012.
Richard Schechner, Performatyka. Wstęp, tł. T. Kubikowski,
Wrocław 2006.
Jacek Wachowski, Performans, Gdańsk 2011.

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

Nazwa Wydziału

Wydział Polonistyki

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Katedra Performatyki

Nazwa modułu kształcenia

Wprowadzenie do dramaturgii doświadczenia

Kod modułu
Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Umiejętność analizy i interpretacji wybranych zjawisk i problemów.
Umiejętność wyboru tematu badawczego.
Umiejętność przygotowania prezentacji.

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

3 rok studiów I stopnia

Semestr

letni

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł

mgr Jan Klata

Imię
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadząca dany moduł

prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Sposób realizacji

zajęcia bezpośredniego kontaktu

Wymagania wstępne i dodatkowe

zaliczenie modułu performatycznego na 2 roku studiów I stopnia

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia

konwersatorium, 30 godzin w trybie ustalonym przez prowadzącego

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

3 punkty ETCS

Bilans punktów ECTS

udział w zajęciach = 1 punkt ETCS
praca pisemna = 2 punkty ETCS

Stosowane metody dydaktyczne

konwersatorium, prezentacje i dyskusje

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

aktywność na zajęciach (30%), praca pisemna (70%)

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki

warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w dyskusjach oraz
przedstawienie prezentacji w trakcie zajęć lub przygotowanie krótkiej
pracy pisemnej

zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu
Treści modułu kształcenia

Doświadczenie teatralne jako część doświadczenia życia społecznego
Dramaturgia i reżyseria doświadczenia teatralnego
Metody i możliwości kształtowania publiczności teatralnej
Teatr jako część przestrzeni publicznej
Wpływ teatru na debatę publiczną

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Dragan Klaić, Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy
rynkiem a demokracją, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w
Warszawie, Warszawa 2015.
Elżbieta Matynia, Demokracja performatywna, tłum. M. Lavergne,
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław
2008.
Performatyka. Terytoria, red. E. Bal, D. Kosiński, Wydawnictwo UJ,
Kraków 2017.

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

nie dotyczy

