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PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA TEATRU 

Podczas zajęć student zdobywa niezbędną wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów 

funkcjonowania instytucji artystycznej jaką jest teatr, przekazaną przez teatralnego praktyka 

związanego od ponad dziesięciu lat z największym teatrem muzycznym w Polsce oraz z wieloma 

innymi instytucjami kulturalnymi w Trójmieście. Celem przedmiotu jest wykształcenie 

umiejętności samodzielnej analizy zjawisk zachodzących w obszarze teatru oraz zapoznanie 

studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z działalnością merytoryczną i 

artystyczną teatru. Poniżej tematy poruszane podczas zajęć: 

1. Zasady funkcjonowania prawa autorskiego w teatrze 

2. Standardy kontroli zarządczej stosowane w teatrze 

3. Produkcja wydarzenia teatralnego – od pomysłu do premiery 

4. Omówienie najważniejszych trendów w musicalu polskim i światowym 

5. Zarządzanie informacją oraz danymi osobowymi w teatrze zgodnie z RODO 

6. E – kultura, czyli teatr w internecie 

7. Przybliżenie działalności merytorycznej teatru – tworzenie sprawozdań, wniosków oraz 

form współpracy z organem nadzorczym 

 

mgr Ewelina Stefańska 

INSTYTUCJE KULTURY I SZTUKI: MNIEJSZOŚCI JĘZYKOWE, NARODOWE  

I ETNICZNE W EUROPIE 

Przedmiotem fakultetu będzie zdobycie wiedzy na temat realiów funkcjonowania instytucji 

kultury i sztuki w kontekście mniejszości autochtonicznych – zaczynając od lokalnych przykładów 



(szczególnie skupiając się na sytuacji Kaszubów), przechodząc do sytuacji w Europie. Czy  

w ochronie kultury i tradycji jest miejsce na nowoczesność? Czy prawodawstwo wspiera 

mniejszości narodowe, etniczne i językowe w zachowaniu kultury i języka tych grup? Jak wygląda 

praktyka tej współpracy? Czym różni się sytuacja Kaszubów od sytuacji Wilamowian? Jak 

funkcjonują instytucje kultury i sztuki powiązane z Retoromanami (Szwajcaria), Niemcami 

Karpackimi (Słowacja) czy Zachodnich Fryzów (Niderlandy)? W jaki sposób pozyskać środki na 

działalność kulturalną powiązaną z tożsamością narodową i etniczną? Jaką rolę kulturotwórczą 

pełnią w tych społecznościach organizacje pozarządowe? Na te pytania poszukamy odpowiedzi, 

opierając się nie tylko na statusie prawnym danej mniejszości i literaturze dotyczącej zagadnienia, 

ale także na weryfikującej teorię codzienności członków tych grup. Podczas konwersatorium 

studenci i prowadząca będą także wymieniać poglądy i pracować nad autorskimi projektami 

studentów dotyczącymi realizacji wydarzeń kulturalnych bądź instytucji kultury i sztuki. 

 

dr Beata Karpińska – Musiał 

CROSS-CULTURAL AWARENESS AND COMPETENCIES AS KEY GENERIC SKILLS FOR 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

The course will provide space for discussing the key issues related to communication in a 

multicultural world. We will talk about some theoretical background found in scholarly 

resources and research on Intercultural Communication and Cultural Awareness, but will also 

take a very practical approach towards developing all the major skills needed to successfully 

cope with linguistic and cultural clash, cultural shock and misunderstandings in a variety of 

contexts.  

1. Multiculturalism nowadays: demographic, linguistic, anthropological and institutional 

aspects 

2. Developing intercultural awareness and sensitivity – stages and theoretical discussion 

3. Cultural differences – how to cope with them? Acculturation and cultural shock.  

4. Cross- cultural misunderstanding – a linguistic perspective 

5. Intercultural competencies – major categories and definitions 

6. Case study – analysis of some real-life examples of cross cultural issues 

7. Diagnosing our own inter-/cross cultural awareness (diagnostyka w j. polskim, warsztat) 

 


