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Zakres tematów:
• Dyskurs widowiskowej cielesności
• Medycyna i ciało, medykalizacja cielesności
• Płeć i ciało
• Zabiegi pielęgnacyjne i upiększanie ciała w życiu codziennym, somaestetyka
• Dyscyplinowanie ciała i sposoby posługiwania się ciałem
• Ciało, ułomność, niepełnosprawności
• Ciało zmilitaryzowane i eksterminowane
• Ciało – spojrzenie – widowisko
• Ciała na arenach sportowych
• Ciała na ekranach
• Ciała na parkiecie i podłodze baletowej
• Ciała na deskach scenicznych
• Ciała w przestrzeni wirtualnej
Metody dydaktyczne:
Seminarium odbywa się w formie dyskusji, do której punkt wyjścia stanowią zagadnienia i teksty
proponowane przez prowadzącego, z którymi studenci zapoznają się wcześniej. Poszczególne teksty
referowane są przez studentów, co daje impuls do dalszych wspólnych rozważań.
Metody i kryteria oceniania:
Ocenie podlegają referaty dotyczące poszczególnych zagadnień i streszczenia tekstów, które
stanowią zaczyn dyskusji. A także aktywność na zajęciach (udział w rozmowach).

Uwagi:
1. Obecność jest obowiązkowa.
2. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.
3. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć student zobowiązany jest do zgłoszenia się
do prowadzącego w godzinach konsultacji i do zreferowania zagadnień poruszanych na opuszczonych
przez siebie zajęciach lub/i treści lektur zadanych przez prowadzącego.

