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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Jednostka pozawydziałowa

Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia

Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

Wypracowanie nawyku świadomego, prawidłowego i
ekonomicznego operowania głosem oraz poznanie zasad
higieny głosu
WIEDZA:
1. Budowa i funkcjonowanie aparatu głosotwórczego
2. Zasady ortofonii
3. Prozodia języka polskiego
4. Higiena i ochrona głosu
5. Wiadomości z zakresu patologii narządu mowy
UMIEJĘTNOŚCI:
1. Prawidłowe oddychanie w trakcie mówienia
2. Prawidłowe nastawienie głosowe
3. Świadome operowanie głosem
4. Prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy
KOMPETENCJE:
1. Wypracowanie nawyku krytycznego słuchania
2. Wykształcenie samokontroli
3. Znajomość sposobów samodoskonalenia operowania
głosem
Omawianie oraz korygowanie na bieżąco, w trakcie zajęć
postępów każdego ze studentów przy okazji
wykonywanych ćwiczeń i realizowania zadań domowych
Fakultatywny

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Emisja głosu

-

Semestr

zimowy

Forma studiów

Studia doktoranckie

Imię i nazwisko koordynatora
Mgr Katarzyna Słota-Marciniec
modułu i/lub osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

Rodzaj i liczba godzin zajęć
5 spotkań po 3 godziny lekcyjne każde (uwzględniono 15
min przerwę)
dydaktycznych
wymagających
Wtorki (12.11. do 10.12.2019 r.), godz. 17:30 d0 20:00,
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana 1 punkt
modułowi
15 h kontaktowych
10 h - czas na przygotowanie zadań domowych i
wykonywanie zalecanych ćwiczeń
Bilans punktów ECTS
Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia,
których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin
pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia
realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas
poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.
Stosowane metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia (z
podziałem na formy realizacji
zajęć)

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Wykład informacyjny, opis, pokaz, objaśnienie,
ćwiczenia, prezentacja filmów
Zaliczenie bez oceny.
Zasady zaliczenia przedmiotu:
- obecność na min. 60% zajęć
- ocena aktywności na zajęciach
- przygotowanie zadań domowych

Budowa narządu głosotwórczego i powstawanie głosu
(wykład)
Prawidłowe nastawienie głosowe (wykład i ćwiczenia)
Technika oddychania (pokaz, objaśnienie, ćwiczenia)
Optymalne wykorzystanie rezonatorów (pokaz,
ćwiczenia)
Artykulacja głosek (objaśnienie, ćwiczenia)
Akcentowanie (wykład i ćwiczenia)
Intonacja i frazowanie (pokaz, ćwiczenia)
Tempo wypowiedzi (objaśnienie, ćwiczenia)
Wykorzystanie pauz (objaśnienie, ćwiczenia)
Natężenie głosu (objaśnienie, pokaz, ćwiczenia)
Operowanie barwą głosu (pokaz, ćwiczenia)
Literatura podstawowa:
1.Oczkoś M., Warszawa 2007
Sztuka poprawnej wymowy
2. Pawłowski Z. (red), Warszawa 2009
Emisja głosu
3. Tarasiewicz B., Kraków 2003

Mówię i śpiewam świadomie
4. Toczyska B., Gdańsk 2007
Głośno i wyraźnie
Literatura uzupełniająca:
1.Łastik A., Warszawa 2011
Poznaj swój głos
2. Linklater K., Kraków 2012
Uwolnij swój głos
3.Walczak-Deleżyńska M., Wrocław 2004
Aby język giętki … - wybór ćwiczeń
artykulacyjnych
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Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych
Nazwa modułu kształcenia
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Język kształcenia
Cele kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Metody sprawdzania i oceny
efektów kształcenia
uzyskanych przez słuchaczy
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to
osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne
i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
słuchaczy, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi

Bilans punktów ECTS

Stosowane metody
dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których
uzyskanie wymaga od słuchacza studiów podyplomowych
25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy słuchacza studiów
podyplomowych obejmuje zajęcia realizowane w
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim,
zgodnie z planem studiów podyplomowych oraz czas
poświęcony przez słuchacza studiów podyplomowych na
pracę indywidualną.
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Załącznik nr 11 do zarządzenia 68

Sylabus modułu kształcenia na kursach dokształcających
Nazwa modułu kształcenia
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Język kształcenia
Cele kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia
Metody sprawdzania i oceny
efektów kształcenia
uzyskanych przez uczestników
kursu dokształcającego
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to
osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
uczestników kursu
dokształcającego, gdy w
danym module przewidziane
są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi

z 18 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 12 do zarządzenia 68

Bilans punktów ECTS

Stosowane metody
dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego
modułu
Treści modułu kształcenia
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej

z 18 czerwca 2015 r.

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których
uzyskanie wymaga od uczestnika kursu dokształcającego
2530 godzin pracy. Liczba godzin pracy uczestnika kursu
dokształcającego obejmuje zajęcia realizowane w
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim,
zgodnie z planem kursu dokształcającego oraz czas
poświęcony przez uczestnika kursu dokształcającego na
pracę indywidualną.

