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Lp. Katedra Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej *

1 Katedra Badań Kulturowych dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska

2

1. Gatunki filmowe od Charlie’ego Chaplina do The Avengers.

dr hab. Piotr Sitarski
2. Podstawy analizy filmu.

Polski teatr współczesny. dr Małgorzata Budzowska

3 dr Małgorzata Mieszek

2. Teatr i dramat staropolski (sztuki i programy teatralne z teatrów szkolnych, dworskich, magnackich, plebejskich itp.).

4 dr Ewa Ciszewska

5 Zakład Dramtu i Dawnej Literatury Angielskiej dr Paulina Mirowska

6 dr Monika Urbańska

Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do pełnienia funkcji 
opiekuna akademickiego 

1. Sztuka w PRL - badanie źródeł.  
2. Zakazany obraz - teoria i historia walk o obrazy (od średniowiecza do współczesności)

Zakład Historii i Teorii Filmu. Katedra Mediów i Kultury 
Audiowizualnej. Instytut Kultury Współczesnej

Temat podejmuje historię i współczesność wybranych, najważniejszych gatunków filmowych. Uczeń dowie się, jakie właściwości 
estetyczne i ideowe niesie ze sobą kino gatunków, pozna też wybrane arcydzieła gatunkowe.

W ramach tego tematu uczeń dowie się, jak przebiega analiza i interpretacja filmu, pozna podstawowe środki stylistyczne filmu i 
zrozumie, w jaki sposób używa się ich do tworzenia znaczeń i wpływania na emocje widzów.

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk 
Pomocniczych

1. Wybrane dzieła literatury polskiej od średniowiecza do baroku (możliwa np. analiza pod kątem zawartości treściowej, wpływów i 
powiązań, występujących motywów, środków artystycznych, przynależności do określonego nurtu literackiego, gatunku itp.)

Zakład Historii i Teorii Filmu. Katedra Mediów i Kultury 
Audiowizualnej. Instytut Kultury Współczesnej

1. Miś Uszatek, Mały pingwin Pik-Pok i Colargol: zwierzęcy bohaterowie polskiej animacji. Temat zakłada przyjrzenie się zwierzęcym 
bohaterom polskiej animacji filmowej na przykładzie produkcji łódzkiego Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Analiza technik i 
formuł narracyjnych pozwoli wykazać przemiany w animacji filmowej skierowanej do widza dziecięcego a także scharakteryzować 
modus operandi łódzkiego ośrodka produkcji filmowej.                                                                       

2. Materialne ślady animacji filmowej: wędrówki z aparatem po Łodzi.P ropozycja zakłada fotograficzne zewidencjonowanie 
materialnych śladów filmów animowanych powstałych w Łodzi oraz utworzenie z ich wykorzystaniem szlaku turystycznego. Możliwe 
jest także napisanie tekstu publicystycznego/naukowego na podstawie zgromadzonego materiału. 

 3. Nowe kino czeskie: tendencje i zjawiska. Co wiemy o najnowszym kinie czeskim? Jakie filmy powstają u naszych południowych 
sąsiadów? Co ich interesuje, co wzbudza dyskusje? Punktem odniesienia dla tych ustaleń będzie historia kina 
czeskiego/czechosłowackiego. Projekt zakłada więc spojrzenie na współczesne kino z uwzględnieniem wiedzy historycznofilmowej o 
kinie czechosłowackim.

1. Język, literatura i kultura krajów anglojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych. 
2. Teatr i dramat anglojęzyczny . 
3. Umiejętności argumentacyjne oraz tworzenie prezentacji (akademickich) w języku angielskim.

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk 
Pomocniczych

1. Słowo mówione i pisane oraz mowa ciała jako forma kreowania wizerunku.
2. Przygotowanie tekstów do edycji — podstawy


