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Część B – NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Rok akademicki 2021/2022

NAZWA PRZEDMIOTU
NAZWA MODUŁU
KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ

Joga
PLASTYKA RUCHU I WYRAZISTOŚC CIAŁA
AKTORSTWO
WYDZIAŁ LALKARSKI

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) Maria Rewers – starszy wykładowca

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LICZBA PUNKTÓW ECTS 1 1

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH 
z udziałem nauczyciela, wynikających 
z planu studiów

15 15

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta

10 godzin/semestralnie – praca własna
1x w tygodniu - konsultacje

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe) wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna, 
SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe) ZN - zaliczenie notą
FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe)
zasady e-oceny 

Wykonanie pracy zaliczeniowej, frekwencja

TREŚCI MERYTORYCZNE Zdobycie sprawności ogólnej, metody ukierunkowane na  świadome kontrolowanie emocji oraz radzenie sobie



.

z sytuacjami stresowymi poprzez ćwiczenia fizyczne,  świadomość ciała, spokój umysłu, praktyka oddechu. Joga
relaksacja, relaks, stres, pojęcia. Redukcja stresu, napięcia psychofizyczne – mechanizm powstawania.
Praktyka jogi: asany (hatha-joga, Iyangara) Ćwiczenia oddechowe – Pranajama. Techniki relaksacji: Aleksandra, 
Jacobsona, W. Scherborne’a, trening autogenny Schultza. Wizualizacje, medytacje: uważności, statyczne 
dynamiczne, asany, utrzymanie czujności, koncentracja. Masaż dźwiękiem (gongi, misy tybetańskie, dzwonki 
koshi). Choreoterapia. Terapia śmiechem – gelotologia, Norman Cousins.

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA H. David Coulter „Anatomia Hatha Jogi”.  B.K Iyengar „Światło Jogi”. Szopa J. „Joga dla zdrowia”, Kulmatycki 
L. „Lekcja relaksacji”. Tietke M. (2005) „Joga: więcej relaksu, energii i radości życia”, wyd. W-wa.

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 AKTORSTWO

Odniesienie
do: uniwersal-
nych charak-
terystyk po-

ziomów w PRK

Odniesienie
do charakte-
rystyk dru-
giego stop-
nia uczenia

się PRK
WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie
w zakresie wiedzy  o realizacji prac artystycznych

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych

KA_W05 wykazuje  głębokie  zrozumienie  wzajemnych  relacji  pomiędzy  teoretycznymi
i praktycznymi aspektami  studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

P7U_W P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi
w zakresie ekspresji artystycznej

w zakresie umiejętności warsztatowych

KA_U11 posiada umiejętności w zakresie  plastyki ruchu oraz świadomość ciała w przestrzeni jako nośnika emocji P7U_U P7S_UW
P7S_UU



.

KA_U15       zna  techniki  warsztatowe,  umożliwiające  ciągły  rozwój  poprzez  samodzielną  pracę;  przez  dalsze
indywidualne studia powinien/powinna rozwijać nabyte umiejętności służące  tworzeniu, realizowaniu i
wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych

P7U_U P7S_UW
P7S_UU

W zakresie umiejętności werbalnych

KA_K06       ciągłego rozwoju poprzez samodzielną  pracę oraz inspirowania  i  organizowania procesu doskonalenia
umiejętności warsztatowych innych osób

P7U_U PS7_KR 
P7S_UU
P7S_KK
P7S_KO

W zakresie uwarunkowań psychologicznych
KA_K08 wykorzystywania  mechanizmów  psychologicznych  wspomagających  jego/jej  działania  w  obrębie

twórczości własnej i bezpiecznego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy
P7U_K P7S_KK

P7S_KO

W zakresie komunikacji społecznej

Wrocław 15.10.2021
______________________________________________
Podpis pedagoga 

__________________________________________
Podpis dziekana 


