
Przedmiot do wyboru kod Nr w 

planie 

studiów  

ECTS 

 OBRAZ CIAŁA  W  KULTURZE  ZACHODNIEJ TR/1/PK/W      38h 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/semestr Rok I/semestr 5 stacjonarne 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin)  

Wykłady 15 godzin – 2 godz e-learning 

 

 

 

Język wykładowy Polski/Angielski 

Forma/typ zajęć Wykład 

Wymagania wstępne Wymagania formalne – poziom kwalifikacji 4 

Założenia wstępne: ukończone zajęcia z Podstaw 

socjologii, Podstaw Filozofii, Historii Kultury i 

Historii Architektury i Sztuki 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy 

Wykład z elementami dyskusji 

Wykład z prezentacją multimedialną 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny 

Wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie ustne (kolokwium 

ustne) 

Wymagania do zaliczenia: obecność na 

wykładach, znajomość problematyki wykładów 

Przykładowe zagadnienia na zaliczenie: 

1. Klasyczny ideał piękna ciała 

2. Ewolucja wzoru piękna ciała 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Społeczno-Kulturowych Podstaw w 

Turystyce 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat społeczno-kulturowych aspektów 

cielesności człowieka, wzorów cielesności na przestrzeni dziejów cywilizacji Europejskiej, poznanie 

wzorów cielesności wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, tradycji wschodu, kultury 

islamu, judaizmu, znaczenia ciała w obszarze kultury masowej. Celem praktycznym jest nabycie 

umiejętności poruszania się we współczesnej kulturze ciała, pokazywania atrakcyjnych społecznie 

wzorów cielesności, wskazywania sposobów kształtowania cielesności, znaczenia obrazu ciała we 

współczesnej kulturze, budowania obrazu ciała w kontekście kultury gender, określania miejsca ciała 

w obszarze turystyki i rekreacji i w odniesieniu do wzorów zachowań w czasie wolnym, umiejętności 

wyrażania osobowości poprzez ciało i ukazywania ciała poprzez modę 

 

Treści programowe 

Wykłady: 

Obraz ludzkiej cielesności w czasach prehistorycznych i kulturze Starożytnego Egiptu. Ciało w 

kulturze Starożytnej Grecji i Antycznego Rzymu. Obraz ciała w cywilizacji wczesnego 

chrześcijaństwa. Ciało w okresie średniowiecza, religijny wzór ascezy i kulturowa postać ciała w 

doświadczeniu średniowiecznego karnawału. Ciało w kulturze Renesansu, obraz malarski i 



rzeźbiarski ciała, Obraz ciała w Baroku i Klasycyzmie. Dekonstrukcja klasycznego obrazu ciała w 

epoce Modernizmu. Postmodernistyczne wzory cielesności. Ciało z perspektywy inności. Ciało w 

obszarze kultury masowej. Ciało a gender. Współczesne wzory cielesności człowieka, formy 

kształtowania ciała. Postrzeganie obrazu własnego ciała. Postrzeganie ciała w doświadczeniu 

seksualnym człowieka Cielesność wirtualna. Turystyka i rekreacja z punktu widzenia doświadczenia 

ciała. Ciało w doświadczeniu czasu wolnego. Ciało jako element wizerunku człowieka. Kulturowe 

aspekty ingerencji w cielesność, ideały piękna ciała, moda na ciało, ciało doskonałe w obrazie kultury 

fitness.   

 

Rozliczenie punktów ECTS: 

 

                       Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25-30 h 

Studia stacjonarne                         Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba  

godzin 

Punkty  

ECTS 

 Liczba  

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady   

     

15 0,5 Praca w czytelni   

30 1 Praca w internecie   

30 1 Praca z literaturą   

     

20 1 Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia   

110 4                                Razem   

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: 

Ćwiczenia: 

 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, zalecane 5-10 pozycji): 

1. Berger J., Sposoby widzenia, Poznań 1997 

2. Dziechcińska H., Ciało, strój, gest w czasach Renesansu i Baroku, Warszawa 1996 

3. Eco U., Historia Piękna, Poznań 2005 

4. Etcoff N., Przetrwają najpiękniejsi, Warszawa 2000 

5. Kuczyńska A., Piękno. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1977 

6. Mosz J. „Zarządzanie wizerunkiem” w obszarze kultury fizycznej cywilizacji 

konsumpcjonizmu, w: Dziubiński Z., Jankowski K./red/ Kultura fizyczna w społeczeństwie 

nowoczesnym, wyd. AWF Warszawa-SalosRp, Warszawa 2009, s. 241-251 

Literatura uzupełniająca (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, zalecane 5-10 pozycji): 

1. Barthes R., System Mody, Kraków 2005 

2. Eco U., Histroia Brzydoty, Poznań 2007 

3. Ewing W.A., Ciało, Warszawa 1998 

4. Kosiewicz J. , Bóg , cielesność i miłość. Warszawa 1998. 

5. Kosiewicz J. Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała, Warszawa 1998 

6. McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa 

2004 

7. Mencwel A., Antropologia Kultury, roz.V,Warszawa 1995 

8. Moris D., Magia ciała, Warszawa 1993 

9. Szpakowska M./red/, Antropologia ciała, Warszawa 2008 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h -5 



efektów, 30h – 10 efektów, 45h i więcej – 15 efektów) 

 

Student, który zaliczył przedmiot fakultatywny „Obraz ciała w kulturze Europejskiej”  

osiągnął następujące efekty kształcenia:  

 

Zamierzone efekty kształcenia 
Forma 

zajęć 
Sposób oceny  

Odniesienie do 

EK 

dla Kierunku 

Odniesienie 

do EK 

dla Obszaru  

Zna podstawowe filozoficzne 

koncepcje cielesności człowieka 

mające wpływ na rozumienie 

zjawisk kulturowych i społecznych, 

zna  także zasady oceny ludzkich 

zachowań. 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_W05 

S1P_W07 

S1P_W08 

 

Zna zasady i  normy kulturowe 

mające wpływ na społeczne 

zachowania człowieka. 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_W15 

S1P_W05 

S1P_W07 

S1P_W09 

 

Potrafi scharakteryzować wybrane 

zjawiska zachodzące we 

współczesnym społeczeństwie oraz 

procesy (również historyczne) go 

tworzące. 

 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_W01 

S1P_W04 

S1P_W05 

S1P_W07 

S1P_W08 

S1P_W09 

 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

współczesnych przemian wzorów 

genderowych oraz modelu rodziny 

oraz ich oddziaływania na sferę 

czasu wolnego. 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
KW_06 

S2A_W08 

S2A_W09 

 

Potrafi prawidłowo interpretować 

przyczyny, przebieg oraz 

przewidzieć następstwa zjawisk 

społecznych, szczególnie w 

dziedzinie kultury, czasu wolnego i 

turystyki. 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_U15 

S2A_U09 

 

Rozumie medialne i naukowe 

przekazy dotyczące różnych 

dziedzin rzeczywistości społecznej, 

w tym szczególnie kultury, czasu 

wolnego i turystyki.   

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_U10 

S2A_U06 

 

Potrafi dokonać analizy zachowania 

jednostki i grupy społecznej w 

dziedzinie czasu wolnego i 

turystyki w kategoriach 

socjologicznych 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_U02 

S2A_U08 

 

Rozumie wysoką złożoność 

rzeczywistości społecznej i 

kulturowej, realistycznie ocenia 

swoje kompetencje, jest świadom 

ich ograniczeń i wie, kiedy się 

zwrócić do ekspertów. 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_07 M2_K02 

 

Autor: dr Jakub Mosz 
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