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Nazwa kierunku  

 
 

Studia 
Podyplomowe  
Arteterapii 

Poziom i forma 
studiów 

Studia 
podyplomowe 

niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Rzeźba. Zajęcia 

warsztatowe 
Kod przedmiotu 

PSA_
15 

Punkty 
ECTS 

4 

Jednostka realizująca 
Wydział Nauk o 

Zdrowiu 

Osoba odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, e-mail,        

nr tel. służbowego) 

prof. dr hab. Kazimierz 
Raba  

kazimierz.raba@gmail.com        
506419395 

Rodzaj przedmiotu obowiąz
kowy 

 
20 

Rodzaj zajęć 
i liczba 
godzin 

Wykład
y 
- 

Seminaria 
- 

Ćwiczenia 
20 

Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
Warunki wst ępne Umotywowanie do podejmowania działań twórczych z zakresu sztuk 

plastycznych 
Cel kształcenia • Rozwijanie umiejętności kształtowania form rzeźbiarskich przy 

zastosowaniu materiałów miękkich /glina, papier, gips; 
• Poznanie i umiejętność zastosowania w praktyce arteterapeutycznej 

podstawowych materiałów rzeźbiarskich; 
• Poznanie i umiejętność zastosowania w praktyce arteterapeutycznej 

odpowiednich technik rzeźbiarskich; 
Treści programowe Szczegółowy program zajęć: 

 
1. Trening manualny podczas prac z materiałami rzeźbiarskimi. (5h) 
2. Proces formowania dzieła rzeźbiarskiego w materiałach miękkich 

plastycznie. (5h) 
3. Ćwiczenia z modelowania z natury. (5h) 
4. Ćwiczenia z modelowania z wyobraźni. (5h) 
5.  

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład wprowadzający,  ćwiczenia w pracowni, dyskusja dydaktyczna i analiza 
dzieła. 

 
Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną 

 
- obecności i aktywności podczas zajęć; 
 

Literatura podstawowa i 
uzupełniająca 

1. Washaw J., "Ceramika" poradnik praktyczny, Wydawnictwo Arkady. 
2. Thackeray B., "Papier"  making, decoration, designing. 
3. Carlson M., How to Make Clay Characters. 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_15_PW1 

 
PSA_15_PW2 

 
PSA_15_PW3 

 
PSA_15_PW4 

 

Posiada podstawową wiedzę o materiałach 
rzeźbiarskich i narzędziach. 
Zdobywa wiedzę o kompozycji rzeźby i 
płaskorzeźby 
Zdobywa wiedzę o technikach rzeźbiarskich 
i narzędziach 
 Zdobywa wiedzę o prezentacji rzeźb i pracy 
zespołowej. 

 

K_W08 
 
 
 

H1A_W03, 
H1A_W05 
A1_W13 
A1_W15 

 

PSA_15_PU1 
 
 

PSA_15_PU2 
 
 

PSA_15_PU3 
 

PSA_15_PU4 
 

Potrafi posługiwać się podstawowymi 
materiałami rzeźbiarskimi, glina, gips, masa 
papierowa 
Posiada podstawową umiejętność 
budowania kompozycji rzeźbiarskiej i 
płaskorzeźby 
Posługuje się podstawowymi narzędziami 
rzeźbiarskimi  
Potrafi zastosować techniki zdobnienia 
gipsu i papier mache. 

K_U01 
 
 
 
 

M1_U11 
 



 

PSA_15_PK1 
 
 
 

PSA_15_PK2 
 

PSA_15_PK2 
 

PSA_15_PK2 
 

Jest kompetentny do podejmowania decyzji 
o zastosowaniu odpowiednich materiałów i 
technik rzeźbiarskich w czasie zajęć z 
rzeźby. 
Jest przygotowany do oceny wartości 
kompozycji rzeźbiarskiej. 
Jest przygotowany do określenia tematu 
prac plastycznych. 
Jest przygotowany do prowadzenia 
zespołowych prac rzeźbiarskich. 

K_K12 
K_U16 

A1_K03 
A1_U18 

 
 
 

 
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_15_PW1, PSA_15_PW2 
PSA_15_PW3, PSA_15_PW4 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych  

PSA_15_PU1, PSA_15_PU2 
PSA_15_PU3, PSA_15_PU4 
PSA_15_PK1, PSA_15_PK2 

 

Zaliczenie na podstawie 

obecności i prac wykonanych 

podczas zajęć 

Data opracowania programu 10.11.2013 r. 
Program opracował 

Kazimierz Raba 

 


