
 

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                  z dnia 18 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej  

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późniejszymi zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2018 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego tworzy się Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej. 

      2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

studia, o których mowa w ust. 1, otrzymują kod: 

 

Wydział Wydział Filologiczny 

Kod SJO 2107410000 

Kod USOS 21-SPJK 

Forma studiów podyplomowe 

Tryb studiów zaoczne 

Program studiów 

 

 

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej 

Nazwa programu 

w języku 

angielskim  

 

Postgraduate Studies of Classical Yoga 

 

§ 2.1. Studia trwają trzy semestry i prowadzone są w formie studiów 

niestacjonarnych (zaocznych). 

       2. Celem studiów jest: przekazanie poszerzonej wiedzy w zakresie literatury, 

filozofii i etyki jogi oraz oryginalnej terminologii jogicznej (sanskryt), a także 

przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) do podjęcia pracy jako nauczyciel jogi. 

 

§ 3.1. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy pragną 

uzyskać lub poszerzyć kwalifikacje w zakresie jogi klasycznej w odniesieniu do własnych 

potrzeb, jak i w swoim środowisku pracy lub planują zmianę profilu zatrudnienia. 

      2. Kandydaci muszą mieć minimum roczne doświadczenie w zakresie praktyki 

jogi według dowolnej tradycji. 

      3. Kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku medycznych 

przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jogi. 

 

§ 4. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której 

kandydat wykaże się sprawnością w zakresie wykonywania podstawowych pozycji 

jogicznych (asan) oraz podstawową wiedzą dotyczącą praktyki wybranej szkole jogicznej. 



§ 5. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych 

Jogi Klasycznej. 

 

§ 6. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

 

§ 7. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów 

lub poszczególni słuchacze. 

 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

      R E K T O R 

 


