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Nazwa kierunku  

 
 

Studia 
Podyplomowe 
Arteterapii 

Poziom i forma 
studiów 

Studia 
podyplomowe 

niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Fotografioterapia 

Zajęcia 
warsztatowe 

Kod przedmiotu 
PSA_

19 
Punkty 
ECTS 

4 

Jednostka realizująca 
Wydział Nauk o 

Zdrowiu 

Osoba odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, e-mail,        

nr tel. służbowego) 

dr Sławomir Tobis 
stobis@gmail.com 

tel. 603-396739 

Rodzaj przedmiotu 
obowiąz

kowy 20 
Rodzaj zajęć 
i liczba 
godzin 

Wykłady 
- 

Seminaria 
- 

Ćwiczenia 
20 

Obszar kształcenia Medyczny (Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 

Warunki wst ępne 
• Umotywowanie do studiowania arteterapii. 
• Równoległa realizacja lub zaliczenie przedmiotu Wprowadzenie do 

arteterapii 

Cel kształcenia 

• Rozumienie możliwości zastosowania fotografii w terapii 
• Poznanie ograniczeń poszczególnych form fotografioterapii 
• Poznanie szczególnych właściwości fotografii jako medium oraz metody 

komunikacji wizualnej 
• Rozumienie związków fotografii z innymi dyscyplinami artystycznymi oraz 

środkami wypowiedzi w kontekście terapeutycznym 
• Opanowanie czynnych i biernych form terapii przez fotografię 
• Kształtowanie zdolności analizy obrazu fotograficznego oraz metod 

wnioskowania na jego podstawie 
• Opanowanie technologicznych podstaw fotografii w kontekście zastosowań 

terapeutycznych 
• Rozwijanie umiejętności zastosowania komputera w terapii przez fotografię 
• Kształtowanie zdolności nawiązania dialogu z pacjentem na podstawie 

fotografii 
• Rozwijanie podmiotowego podejścia do pacjenta w terapii przez fotografię 
• Kształtowanie postaw sprzyjających doskonaleniu umiejętności przez 

terapeutę 

Treści programowe 

1. Związki fotografii ze sztukami plastycznymi 
2. Dyscypliny fotografii wykorzystywane w terapii 
3. Elementy analizy obrazu fotograficznego 
4. Podstawy technologii w fotografii 
5. Światło i obraz w terapii przez fotografię 
6. Terapia przez fotografię - bierna i czynna 

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, rozmowa dydaktyczna, praca warsztatowa 
(w tym rozwiązywanie praktycznych problemów) 

Formy i warunki zaliczenia 
Zaliczenie: 
wykonanie i omówienie dwóch ćwiczeń zadanych na zajęciach 

Literatura podstawowa 
Szulc W. Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Difin, 
Warszawa, 2011 
Hoy A.H. Wielka księga fotografii, Wydawnictwo G+J GBA, Warszawa, 2006 

Literatura uzupełniaj ąca 

Rudowski T. Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle teorii doznań 
transakcyjnych, Eneteia, Warszawa, 2013 
Belting H. Antropologia obrazu, Universitas, Kraków, 2007 
Rouillé A. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Universitas, 
Kraków, 2007 
Sekulla A. Społeczne użycia fotografii, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa, 2010 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_19_PW1 

 
PSA_19_PW2 

 

Zna i rozumie teoretyczne podstawy 
zastosowania fotografii w terapii 
Zna i rozumie miejsce fotografioterapii w 
holistycznym podejściu do pacjenta 

K_W08 
 

K_W04 
K_W10 

H1A_W05 
M1_W05 
M1_W05 

 



PSA_19_PW3 
 

PSA_19_PW4 

Zna i rozumie rolę terapii przez fotografię w 
praktyce terapii 
Wskazuje i omawia możliwości rozwoju 
człowieka dzięki fotografii 

K_W04 
K_W09 
K_W07 

M1_W05 
A1_W10 
A1_W15 

 
PSA_19_PU1 

 
 
 

PSA_19_PU2 
 
 

PSA_19_PU3 
 
 

PSA_19_PU4 

Posiada umiejętności techniczne, ruchowe i 
manualne pozwalające na planowanie, 
organizację i realizację terapii przez fotografię 
Posiada umiejętności posługiwania się 
podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w 
terapii przez fotografię 
Potrafi rozpoznać mocne i słabe strony pacjenta 
oraz projektuje zajęcia z terapii przez fotografię 
Potrafi ocenić krytycznie i wieloaspektowo 
zastosowanie fotografii w terapii 

K_U01 
 
 
 

K_U02 
K_U14 

 
K_U07 

 
 

K_U12 
K_U19 

M1_U01 
 
 
 

M1_U02 
 
 

M1_U04 
A1_U14 

 
M1_U07 

PSA_19_PK1 
 
 
 

PSA_19_PK2 
 

PSA_19_PK3 

Rozumie konieczność rozwijania swoich 
umiejętności w dziedzinie zastosowań fotografii 
w terapii, zarówno z zakresu teorii, jak i praktyki 
Kieruje się dobrem pacjenta w działaniach 
terapeutycznych 
Traktuje pacjenta w sposób podmiotowy, dbając 
o jego autonomię 

K_K01 
K_K02 

 
 

K_K04 
K_K05 
K_K06 

M1_K01 
A1_K01 
A1_K02 
A1_K04 
M1_K03 
M1_K08 
M1_K03 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

20  

Udział w wykładach -  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach 20  

   

Samodzielna praca słuchacza 20  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń 20  

Łączny nakład pracy słuchacza 
60 4 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

40  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

40  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_19_PW1, 
PSA_19_PW2, 

PSA_19_PU3, PSA_19_PU4, 
PSA_19_PK1, 

PSA_19_PK2, PSA_19_PK3 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych 

 

PSA_19_PW3, 
PSA_19_PW4, 

PSA_19_PU1, PSA_19_PU2 

 Zaliczenie pisemne/ustne 

Data opracowania 
programu 

10.11.2013 r. Program opracował Sławomir Tobis 

 


