Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi

Aktorstwo
Opis kierunku
Aktorstwo to kierunek twórczy. Tu studenci ujawniają i rozwijają swoje talenty
i umiejętności, ucząc się gry aktorskiej, kształcenia głosu i wymowy czy
umuzykalnienia. Nabywają takŜe wiedzę z zakresu historii literatury polskiej
i światowej, dramatu, teatru, muzyki i sztuk plastycznych. W programie studiów jest
takŜe miejsce na zagadnienia teoretyczno – literackie oraz przedmioty
ogólnohumanistyczne – filozofię, socjologię, antropologię kultury.
Kierunek
przygotowuje do pracy artystycznej w obranych dziedzinach sztuk audiowizualnych,
w tym: filmowych, telewizyjnych oraz w sztuce aktorskiej.
Profil studenta

Pomyśl o tym kierunku studiów, jeśli:











kochasz teatr,
posiadasz twórczą wyobraźnię,
masz świetną pamięć,
posiadasz zdolności językowe,
mówisz wyraźnie i głośno,
chętnie tańczysz i lubisz ćwiczenia fizyczne,
masz zdolność koncentracji uwagi,
jesteś systematyczny i zdyscyplinowany,
nie boisz się występów przed publicznością,
jesteś wszechstronny, lubisz uczyć się nowych rzeczy.

Pomyśl o czymś innym jeśli:









masz kłopoty logopedyczne,
nie posiadasz poczucia rytmu i słuchu muzycznego,
nie lubisz czytać,
jesteś konfliktowy, trudno nawiązujesz przyjaźnie,
jesteś nieufny,
boisz się konkursów i wszelkiej rywalizacji,
nie lubisz krytyki i masz skłonność do obraŜania się,
masz trudności z zapamiętywaniem.

Program studiów
Studia obejmują takie przedmioty jak:


elementarne zadania aktorskie,



interpretacja prozy,



interpretacja wiersza,



piosenka,
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technika mowy,



impostacja,



gimnastyka,



rytmika,



plastyka ruchu,



taniec,



szermierka,



umuzykalnienie,



historia teatru polskiego,



historia dramatu polskiego,



historia teatru i dramatu powszechnego,



historia filozofii.

MoŜliwości zatrudnienia
Absolwenci kierunku aktorstwo mogą znaleźć zatrudnienie w:


teatrze dramatycznym, muzycznym, lalkowym,



filmie (dubbing),



mediach (telewizja, radio),



działalności estradowej,



pracy pedagogicznej (po ukończeniu kursu pedagogicznego),



placówkach kulturalnych i wychowawczych jako animator i organizator Ŝycia
teatralnego i twórczości nieprofesjonalnej.

MoŜliwości kształcenia
Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera

Tryb studiów: Stacjonarne magisterskie (4,5 roku)
Wydział:

Aktorski

Kierunek:

Aktorstwo

Adres:

ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

Tel. :

(042) 6345 800 (centrala)

Fax:

(042) 6748 139

Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi

Strona www:

www.filmschool.lodz.pl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Typ studiów:

Stacjonarne (9 semestrów)

Wydział:

Aktorski

Kierunek:

Aktorstwo

Adres:

ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa

Tel.

(22) 831 02 16 - 18

Fax.

(22) 831 91 01

Adres www:

www.at.edu.pl

