
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu 

Rok akademicki 2021/22 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

ANIMACJA 

Kierunek (właściwe podkreślić):  

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Studia (właściwe podkreślić): magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego  PROF. DR HAB. ANNA JANOSZ 

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

Zajęcia z Animacji kultury mają na celu opanowanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu 
animacji i tworzenia projektów animacyjnych w społecznościach lokalnych. dzięki temu student  
opanowuje umiejętności w zakresach: 
- Praca w grupie 
- Negocjacje 
- Prezentacja na scenie 
- Scenariusz projektu animacyjnego 
- Logistyka imprezy kulturalnej 
- Finansowanie imprezy kulturalnej 
- Autoprezentacja 
 
Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólna wiedza na temat kultury i upowszechniania, dziedzictwa narodowego, funkcjonowania 
instytucji kultury  

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

Trendy w animowaniu i tworzeniu nowych form animowania. 

Bibliografia podstawowa: 
1. Milena Dragicevic-Sesić, Branimir Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK, 

Warszawa 2010 
2. Dzierżymir Jankowski, Pedagogika kultury, Kraków 2006  
3. Małgorzata  Latoch-Zielińska, Animacja działań kulturalnych, Fundacja "Muzyka jest dla 

wszystkich" Warszawa 2010 
Bibliografia uzupełniająca: 

1. Jerzy Bralczyk (red.), Moda na obciach, Elbląg 2008  
2. Podaj dalej. 100 pomysłów młodych menadżerów kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw 

Twórczych "ę", Warszawa 2010 
 

Efekty kształcenia – wiedza: 
Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną  
w wybranych zakresach, zwłaszcza w systemie szkolnictwa artystycznego.  



Posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi 
dziedzinami współczesnego życia, zwłaszcza w jej aspektach animacji kultury, wychowania przez 
sztukę oraz oddziaływania terapeutycznego muzyki. 
 
Efekty kształcenia – umiejętności:  
Jest zdolny do twórczego funkcjonowania w różnych formach zespołowych jako animator kultury; 
posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz  
w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym.  
Posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (często w powiązaniu z 
innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli w zespołach różnego typu. 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 
Wykorzystując mechanizmy psychologiczne, wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w 
społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do 
współczesnego rynku pracy.  
 
Semestr: I wymiar godzin30  ilość pkt. ECTS 3 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):  E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez 
oceny 

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia: 
1. Wyjaśnienie pojęć "animacja", "kultura", "animacja kultury".  
2. Animacja - jej istota, rodzaje, formy, procesy działań animacyjnych 
3. Funkcje animacji. 
4. Zawód animatora kultury, jego cechy osobowości, pożądane umiejętności, zachowania i 

postawy.  
5. Działania animatora kultury.  
6. Animacja kultury w środowisku lokalnym.  
7. Adresaci działań animacyjnych.  
8. Rodzaje animacji kulturalnej 

 
Metody dydaktyczne: 

Wykład, ćwiczenia, dyskusja, prezentacje multimedialne, praca z książką.  

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Obecność i aktywność na zajęciach, prace ćwiczeniowe. 

Semestr: II  wymiar godzin30  ilość pkt. ECTS 3 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić): E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez 
oceny 

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia: 
1. Omówienie głównych ośrodków kultury w największych miastach w Polsce.  
2. Charakterystyka i przegląd lokalnych (trójmiejskich) instytucji kulturalnych.  
3. Analiza działań animacyjnych na wybranych przykładach.  
4. Rodzaje i fazy projektów animacyjnych 



5. Warsztaty artystyczne - rodzaje, zadania 
6. Formy animacji 
7. Tworzenie i przeprowadzenie własnego projektu animacyjnego w lokalnym środowisku 

kulturalnym na bazie zdobytej wiedzy w semestrze 1.  
 

Metody dydaktyczne: 

Wykład, ćwiczenia, dyskusja, prezentacje multimedialne, praca z książką. 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Obecność i aktywność na zajęciach, prace ćwiczeniowe, projekt  zaliczeniowy - opracowanie, 
zrealizowanie, prezentacja. 

 


