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NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 

KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

JOGA 
PLASTYKA I WYRAZISTOŚĆ CIAŁA 

AKTORSTWO 
AKTORSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) mgr Ewa Gawłowska 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) kierunkowy/ogólny obowiązkowy/do wyboru 

JĘZYK WYKŁADOWY polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

• zajęcia prowadzone stacjonarnie 
zajęcia prowadzone hybrydowo 
zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
zajęcia prowadzone z wspierającym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

ROK I II III IV V 

SEMESTR ł 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 
z udziałem nauczyciela, wynikających 

z planu studiów 

30 

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

15 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) ćwiczenia praktyczne 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) ZAL - zaliczenie bez noty 

FORMA ZALICZENIA — metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć (zostawić właściwe) 

zasady e-oceny 

wykonanie określonej pracy praktycznej 

TREŚCI MERYTORYCZNE Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do świadomej pracy z 



własnym ciałem. Praktyka hatha jogi opiera się na ćwiczeniu asan, czyli pozycji jogicznych, których celem jest 
uelastycznienie, wzmocnienie i oczyszczenie ciała, a także uspokojenie umysłu i zapanowanie nad nim. Asany 
zwiększają siłę i wydajność mięśni, ścięgien, systemu krążenia, systemu nerwowego, mają również korzystny 
wpływ na umysł i psychikę; wymagają skupienia na oddechu, co wpływa korzystnie na pracę serca 
wspomagając dotlenienie komórek ciała i przyspieszając procesy metaboliczne. 
Zajęcia o różnym stopniu intensywności odpowiadają aktualnym potrzebom uczestników, biorąc pod uwagę 

ich kondycję fizyczną i psychiczną. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA B.K.S lyengar: Joga. Wyd. 1. Warszawa: PWN, 1990. (Light on Yogo) (późniejsze wyd. pt. Światło jogi) 

ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 

odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 

Symbol efektów dla 
kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku AKTOSTWO 

Odniesienie 
do: 

uniwersalnych 
charakterysty 
k poziomów w 

PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst 
yk drugiego

stopnia 
uczenia się 

PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie 

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 
KA_WO2 posiada wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 

artystycznych w obszarze sztuki teatralnej i filmowej oraz pokrewnych gatunków sztuki widowiskowej 
P7U_W P7S _WG 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 
w zakresie realizacji prac artystycznych 
KA_UO6 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym i twórczym związane z kierunkiem 

studiów 

P7U_U P7S _UW 

KA_UO7 jest przygotowany/przygotowana do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także 

o charakterze interdyscyplinarnym) i zdolny/zdolna do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach 

P7U_U P7S _UO 
P7S _UK 
PS7_KR 

w zakresie umiejętności warsztatowych 
KA_U09 posiada świadomość emisji głosu poprzez koordynację pracy mięśni oddechowych, narządu głosu i 

rezonatorów 

P7U_U P7S _UW 
P7S_UU 

KA Uli posiada umiejętności w zakresie plastyki ruchu oraz świadomość ciała w przestrzeni jako nośnika emocji P7U_U P7S UW _ 
P7S_UU 

W zakresie umiejętności werbalnych 
KOMPETENCIE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KA_K07 formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 

przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki 
P7U_K P7S KK _ 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 



KA_K08 wykorzystywania mechanizmów psychologicznych wspomagających jego/jej działania w obrębie P7U_K P7S _KK 
twórczości własnej i bezpiecznego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy P7S _KO 

Podpis  pedagoga 

7 (------ Podpis dziekana 


