
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZE DMIOTU

I. Informacje ogólne
1.Nazwa zajęć/przedmiotu: Performances in Public Spaces

2.Kod zajęć/przedmiotu: 08-KUDU-MA-PPS
3.Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy
4.Kierunek studiów: Intercultural Communication
5.Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie):  II stopień
6.Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademiscki
7.Rok studiów (jeśli obowiązuje): II
8.Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h W
9.Liczba punktów ECTS: 5

10.Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Joanna Ostrowska dr 
hab., prof. UAM j_ostrow@amu.edu.pl

11.Język wykładowy: angielski
12.Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

II. Informacje szczegółowe
1.Cele zajęć/przedmiotu:

Zapoznanie studentów z koncepcjami dotyczącymi sfery publicznej i jej kształtowania się poprzez wieki
(Jurgen Habermas, Hannah Atendt, Chantal Mouffe, Janet Reinelt).
Prześledzenie jak idea sfery publicznej realizuje się w postrzeganiu przestrzeni publicznej.  Analizowanie
subwersywnego i normatywizującego potencjału performansów w przestrzeni publicznej na przykładach
zaczerpniętych z historii kultury europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich pięćdziesięciu lat.

2.  Wymagania  wstępne  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności  oraz  kompetencji   społecznych  (jeśli
obowiązują): Brak

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:

Symbole EK dla 
kierunku studiów

1.KULT-PiPS
jest w stanie zrozumieć zmiany pojmowaniu, czym są „przestrzenie 
publiczne” i znaczenie wykorzystania przestrzeni publicznej jako 
obszaru działania

K1_W06, K1_W08,
K1_U02, K1_U10, 
K1_K02, K1_K03, 
K1_K04

2.KULT-PiPS
umie umieszczać różne przedstawienia w przestrzeni publicznej w 
kontekście kulturowym, społecznym i politycznym.

K1_W06, K1_W08,
K1_U02, K1_U10, 
K1_K02, K1_K03, 
K1_K04

3.KULT-PiPS
potrafi analizować różne działania w przestrzeni publicznej jako 
działania subwersywne lub normatywne.

K1_W06,K1_W08, 
K1_U02, K1_K02, 
K1_K03, K1_K04

4.KULT-PiPS
zna historię wykorzystania przestrzeni publicznych jako miejsca 
dyscyplinowania lub kontestacji.

K1_W10, K1_U02, 
K1_U10, K1_K02, 
K1_K03, K1_K04

5.KULT-PiPS ma umiejętność pisania o performansach w przestrzeni publicznej.
K1_W06, K1_W08,
K1_K02, K1_K03, 
K1_K04

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu
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Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

Prezentacja rozmaitych podejść do koncepcji sfery publicznej
1.KULT-PiPS, 2.KULT-
PiPS, 5.KULT-PiPS

Prezentacja miejsc przedstawień jako miejsc publicznych lub prywatnych.
1.KULT-PiPS, 2.KULT-
PiPS, 4.KULT-PiPS

Prezentacja przedstawień odbywających się poza tradycyjnymi przestrzeniami teatralnymi 
jako próba uczynienia spektaklu wydarzeniem publicznym

1.KULT-PiPS, 2.KULT-
PiPS, 3.KULT-PiPS, 
4.KULT-PiPS, 5.KULT-
PiPS

Wykorzystywanie przedstawień w przestrzeni publicznej jako działań subwersywnych

1.KULT-PiPS, 2.KULT-
PiPS, 3.KULT-PiPS, 
4.KULT-PiPS, 5.KULT-
PiPS

Wykorzystanie przedstawień w przestrzeni publicznej jako praktyk dyscyplinarnujących

1.KULT-PiPS, 2.KULT-
PiPS, 3.KULT-PiPS, 
4.KULT-PiPS, 5.KULT-
PiPS

5.Zalecana literatura:
Richard Schechner, Public Domain. New York 1969, pp. 157-180, 201-228.
6.Hannah Arendt, Human Condition (fragments)
7.Radical Street Performance (ed. Jan Cohen-Cruz). New York - London 1998, pp.1-13, 74-86, 119-
125, 150-160, 179-185, 196-208, 271-289.
8.Chantal Mouffe, The Return of the Political. London, New York 2005, 1-8.
9.Art in the Urban Space: Contemporary Creation as a Tool. Paris 2009, 4-8, 15-24.
10.David Wiles, A Short History of Western Performance Space. Cambridge 2003, 92-131.
11.Andy Hewitt, Privatizing the Public: Three retorics of art's public good in 'Third Way' Cultural 
Policy. "Art &the Public Sphere', vol. 1, 2011.
12.Janelle Reinelt, Rethinking the Public Sphere for a Global Age. "Performance Research", vol. 16, 
2011.
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)

Metody i formy prowadzenia zajęć X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X
Wykład konwersatoryjny X
Wykład problemowy X
Dyskusja X
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków X
Uczenie problemowe (Problem-based learning) X
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

X

Praca w grupach
Inne (jakie?) -
…

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)

Sposoby oceniania

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

1.KU
LT-

PiPS

2.KU
LT-

PiPS

3.KU
LT-

PiPS

4.KU
LT-

PiPS

5.KU
LT-

PiPS
Egzamin pisemny
Egzamin ustny X X X X X
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) -
…

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności

Średnia liczba
godzin na

zrealizowanie
aktywności
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Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Prac
a

włas
na

stud
enta

*

Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 60

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

Inne (jakie?) -

…

SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5

* proszę wskazać z proponowanych  przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student w bardzo dobrym stopniu opanował zagadnienia 
poruszane na wykładzie
dobry plus (+db; 4,5): student w stopniu więcej niż dobrym opanował zagadnienia 
poruszane na wykładzie
dobry (db; 4,0): student w  dobrym stopniu opanował zagadnienia poruszane na 
wykładzie
dostateczny plus (+dst; 3,5): student w stopniu więcej niż dostatecznym opanował 
zagadnienia poruszane na wykładzie
dostateczny (dst; 3,0): student w dostatecznym stopniu opanował zagadnienia 
poruszane na wykładzie
niedostateczny (ndst; 2,0): student nie opanował zagadnień poruszanych na wykładzie
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