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PODYPLOMOWE STUDIA TEORII TAŃCA  

IX EDYCJA 2020/2021 

 

Podyplomowe  Studia Teorii Tańca organizowane przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina to dwusemestralne studia, które kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych 

tańcem, jego historią, ewolucją, miejscem tańca na współczesnej scenie teatralnej. Studia 

kształcą przyszłych historyków, teoretyków i krytyków sztuki tańca. Rekrutacja odbywać się 

będzie w trybie rozmowy kwalifikacyjnej ONLINE, w dniu 19 września 2020                               

o g. 11.00. Wymagane jest złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Studiów  

Podyplomowych UMFC. 

Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne:  

Historia tańca (20 godzin),  

Historia tańca XX i XXI wieku (20 godzin),  

Antropologia tańca (16 godzin),  

Estetyka tańca (16 godzin),  

Krytyka teatralna i baletowa (20 godzin),  

Pisanie o tańcu – warsztat (10 godzin),  

Teoria kompozycji tańca (12 godzin),  

Teorie tańca (6 godzin),  

Wiedza o kulturze (12 godzin)  

Analiza dzieła muzycznego (12 godzin),  

Historia teatru (16 godzin),                      

Taniec warsztat (12 godzin),  

Analiza spektakli baletowych (12 godzin),  

Przygotowanie  i obrona prac dyplomowych (12 godzin). 

 

Ogólna liczba godzin: 196, liczba punktów ECTS: 60 

Kadra: wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Teatralnej 

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz zaproszeni specjaliści. 

 

Warunki zaliczenia przedmiotów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów:                  
Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunki zaliczenia 

określa prowadzący zajęcia. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Do obrony 

dopuszczony zostaje słuchacz, który uzyskał zaliczenia przedmiotów przewidzianych 

programem studiów. Pracę dyplomową stanowi przygotowanie referatu na wybrany temat,                   

a następnie jego publiczne wygłoszenie. Data obrony pracy dyplomowej jest wspólna dla 

wszystkich słuchaczy. 

Czesne: 1 746 zł za semestr przy liczbie 15 uczestników; 2 315 zł za semestr przy liczbie 10 

uczestników. 



Daty realizacji programu studiów:  

24-25.10.2020;  

14-15.11.2020; 28-29.11.2020;  

12-13.12.2020;  

16-17.01.2021; 30-31.01.2021;  

20-21.02.2021;  

13-14.03.2021; 27-28.03.2020;  

17-18.04.2021;  

08-09.05.2020; 29-30.05.2021;  

12-13.06.2021.    

 

Adres:   

Podyplomowe Studia Teorii Tańca Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 

00–368 Warszawa. Informacji udziela: mgr inż. Renata Wojtkiewicz, pokój 310, tel. 22 

2789248, e-mail: renata.wojtkiewicz@adm.chopin.edu.pl 

mailto:renata.wojtkiewicz@adm.chopin.edu.pl

