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Kierunek KULTUROZNAWSTWO

Stopień pierwszy
studia stacjonarne

Historia sztuki

Forma zajęć: wykład + ćwiczenia
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30+30 semestr letni 30+30

ECTS semestr zimowy 6 semestr letni 6
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E + Z semestr letni E+Z

CEL PRZEDMIOTU

1.

2. ćwiczenia: zdobycie umiejętności przygotowania podstawowego opisu dzieła sztuki
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.

2. umiejętność łączenia w logiczny ciąg przyczynowo skutkowy wydarzeń historycznych i zjawisk kulturowych

3. dyspozycja pracy w zespole, wrażliwość i szacunek dla znaczenia piękna w budowaniu wartościowych więzi społecznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W 08; K_W18, 

2. K_W23, K_W25

3. Studenci poznają podstawową literaturę przedmiotu, nazwiska badaczy, autorów opracowań. K_W18, 

Poznanie dziejów sztuki, chronologii epok, artystów, terminologii związanej z różnymi formami dzieła sztuki, architektury. 
Umiejętność powiązania danych zjawisk artystycznych z szerszym kontekstem kulturowym.

znajomość  historii powszechnej i historii Polski w stopniu podstawowym. Znajomość Biblii oraz mitologii greckiej w 
stopniu podstawowym.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Wykład: Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji z 
zakresu historii sztuki. Ćwiczenia w programie swoim mają ugruntować wiedzę ogólną 

związaną z procesami i formami rozwoju sztuki. Ćwiczenia stwarzają możliwości powtórzenia 
oraz indywidualnej analizy dzieła sztuki. Student zna porządek chronologiczny 

następujących po sobie stylów i kierunków w sztuce, nazwiska wybitnych artystów, 
przełomowe dzieła. Celem zajęć jest zdobycie niezbędnego warsztatu merytorycznego.

Studenci poznają konkretne dzieła sztuki, ich opis i interpretację. Poznają i utrwalają 
terminologię związaną z różnorodnymi dziedzinami sztuki, kultury, proces kształtowania się 

stylów w kontekście historycznym, społecznym. Przyswajają materiał ilustracyjny.



W kategorii umiejętności

1. K_U02, K_U03, K_U05, 

2. K_U02, K_U03

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K05, K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

2.  ćwiczenia: systematyczna obecność 10%

3.  ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach (do referatu zgłoszenia osób chętnych lub wytypowanie osób nieaktywnych) 30%

student zdobywa umiejętność przygotowania podstawowego opisu dzieła sztuki, 
zaprezentowani tematu, problemu badawczego związanego z zabytkiem, rozwojem sztuki 

korzystając z literatury przedmiotu i pod kierunkiem prowadzącego

student potrafi określić styl i wskazać cechy charakterystyczne dzieła sztuki, wykorzystuje 
znaną terminologię i literaturę przedmiotu

student wykazuje chęć poszerzania wiedzy, poznawania sztuki, uczenia się, sięgania do 
literatury

uczestniczy aktywnie w inicjatywach mających na celu poznawanie sztuki (aktualne wystawy, 
wyjścia do muzeum, działanie galerii tworzących obraz kulturalno-artystyczny miasta). 

Student docenia wartość sztuki w procesach kształtowania wartościowych relacji 
społecznych.

Wykład: Chronologia rozwoju sztuki od Antyku greko-rzymskiego do XVIII wieku. Style, dyscypliny artystyczne, wybitni twórcy i środowiska 
artystyczne oraz kontekst kulturowy determinujący rozwój twórczości.  Podstawowa terminologia historyczno-artystyczna.  Ćwiczenia: tematyka 
uzupełniająca do wykładu oraz utrwalenie treści wykładu. Zapoznanie z głównymi stylami, chronologią rozwoju sztuki, kierunkami w architekturze i 
malarstwie od Antyku greko-rzymskiego do XVIII wieku, w tym sztuki polskiej. Poznanie sylwetek artystów sztuki nowożytnej europejskiej i polskiej, 
wprowadzenie terminologii dotyczącej elementów architektonicznych, technik malarskich, cechy stylowe rzeźby i malarstwa, założenia teoretyczne 
kierunków, nurtów sztuki.

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia: wykład z prezentacją (pokazem multimedialnym slajdów, wymagany komputer oraz projektor), 
metody dialogowe, krótkie referaty problemowe przygotowywane i zaprezentowane przez studentów podczas zajęć wg tematów zaproponowanych 

przez prowadzącego.

Wykład: obecność na zajęciach 50%, egzamin ustny 50 %; ćwiczenia: zaliczenie 3 kolokwiów (teoria+slajdy; tezy zostają 
przesłane ze stosownym wyprzedzeniem) w każdym semestrze (lub jedno kolokwium w semestrze może zostać 
zamienione na formę ustnego zaliczenia materiału wg tez ustalonych przez prowadzącego - dla całego roku) 60%



SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Nie opanował minimum 
programowego - wiedza 

poniżej 30% wymaganych 
treści programowych

Student na minimalnym 
poziomie opanował 
wymagane treści 

programowe. Posiada 
ogólną wiedzę na temat 
rozwoju sztuki, procesów 

historycznych i 
artystycznych. Słaba 

znajomość terminologii i  
dzieł sztuki - rozpoznanie 

slajdów na poziomie 50%. 

student posiada uporządkowaną 
wiedzę z zakresu historii sztuki, 

sprawnie posługuje się terminologią, 
posiada dobre rozeznanie w 

najistotniejszych opracowaniach z 
zakresu literatury przedmiotu. Stara 

się rozszerzać swoje 
zainteresowania i doprecyzować je 

przygotowaniem merytorycznym pod 
kierunkiem prowadzącego. 

Rozpoznanie materiału 
ikonograficznego na poziomie min. 

80%. Wiedza merytoryczna 
związana ze znajomością 

teoretycznego opisu, rozpoznania 
stylu, form sztuki na wysokim 

poziomie.  

student ma 
uporządkowaną wiedzę, 
wykazuje bardzo dobrą 
znajomość terminologii, 

chronologii zjawisk 
artystycznych, opisu i 

rozpoznania dzieła sztuki. 
Przygotowując opis dzieła 

sztuki, zdobywając i 
utrwalając wiedzę 

wykorzystuje właściwą 
literaturę przedmiotu. 
wypowiedzi pisemne 

spełniają w 90% wymagań 
zawartości pojęciowej, 

faktograficznej, 
merytorycznej 

poprawności. Poszerza 
wiedzę kierując się 

indywidualnymi 
zainteresowaniami.

Nieumiejętność wykonania 
podstawowych zadań - 

opisu, zreferowania tekstu, 
wyciągnięcia wniosków, 

przygotowania 
podsumowania. Nie potrafi 

korzystać z literatury. 
Wykazuje lekceważący 

stosunek do zajęć, 
wymagań. 

 Z trudem formułuje 
wnioski, podsumowania. 

Przygotowanie opisu 
dzieła, sformułowanie 

wypowiedzi o sztuce na 
poziomie znaczącej 

ogólności, podobnie jak 
korzystanie z wymaganej 

terminologii.

student stara się korzystać z 
odpowiednio wyselekcjonowanej, 

dobranej literatury, pogłębiać 
wiedzę. Kształtuje umiejętność pracy 
z tekstem, formułowania wniosków, 

ocen, posumowań, stosowania 
odwołań do wcześniej zdobytej 
wiedzy, informacji, korzystania z 
poznanej aparatury pojęciowej. 

Potrafi przygotować poprawny opis 
dzieła sztuki według wymaganego 

kanonu, wypowiedzi pisemne 
wzbogaca bazą pojęciową, 
umiejętnością syntetycznej 

prezentacji cech podstawowych i 
charakterystycznych dla nurtów, 

kierunków, procesów rozwoju sztuki.

student w dojrzały sposób 
korzysta ze zdobytej 

wiedzy, sprawnie posługuje 
się literaturą. Potrafi 

przytoczyć stanowiska 
badawcze, proponuje 

własne wnioski, z 
dojrzałością formułuje 
problem i w oparciu o 
literaturę umiejętnie 
korzysta ze zdobytej 

wiedzy, potrafi 
zaproponować 

rozwiązanie, ocenę, 
podsumowanie 

zawierające indywidualną 
wypowiedź. Opis dzieła i 
pisemne wypowiedzi o 

sztuce cechuje rzetelność, 
wykorzystanie 

odpowiedniej bazy 
terminologicznej.



Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

 godziny kontaktowe z nauczycielem 120
 przygotowanie się do zajęć, referat+ prezentacja 120
 przygotowanie się do kolokwium/egzaminu 120

SUMA GODZIN: 360

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 12

Student nie angażuje się w 
proces nauki i studiów. Nie 
wykazuje zainteresowania 
omawianymi treściami, nie 
wywiązuje się z zadań i nie 

spełnia podstawowych 
wymagań. Absencja na 
ponad 3 jednostkach 

ćwiczeniowych. 
Nieobecność na ponad 3 

wykładach.

Student realizuje tylko 
minimum pracy i 

aktywności wymaganej na 
zajęciach. Absencja 3 

spotkania ćwiczeniowe, w 
tym dopuszczalne 1  bez 

usprawiedliwienia. 

Wykazuje chęć własnego rozwoju, 
poszerzania wiedzy, ukierunkowania 
zainteresowań. Korzysta z pomocy i 

wskazówek prowadzącego. 
Frekwencja na poziomie 80-90% 

spotkań ćwiczeniowych. Wszystkie 
nieobecności usprawiedliwione.

student aktywnie 
uczestniczy w zajęciach, 

podejmuje również zadania 
dla chętnych. Potrafi 

wypowiedzieć się na forum 
argumentując i 

wprowadzając własne 
oceny, opinie. Uczestniczy 

w pozazajęciowych  
formach poznawania sztuki 
(zna muzea, galerie, bierze 

udział w projektach 
artystycznych, proponuje 

aktywne formy poznawania 
sztuki). Jest świadomy roli 
sztuki w życiu społecznym i 

w dziejach kształtowania 
sie kultury europejskiej. 
Frekwencja na poziomie 

100% lub 1 uzasadniona i 
usprawiedliwiona 

nieobecność

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.



BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
1. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, wydanie trzecie, Warszawa 2002

2.

3. Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1979

4.

5.
6. J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, 2010
7. L. K. Piwocki, M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, T.1-3, Warszawa 1987
8.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

2. Renesans. Sztuka i ideologia, red. nauk. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976
3.
4.
5.
6.
7. M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988
8.
9. Wł. Tomkiewicz, Piękno wielorakie. Sztuka baroku, Warszawa 1971

16.06. 2012 r. mgr Małgorzata Żak
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 
1996

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów/ Sztuka w Polsce od I do III 
Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

Sztuka świata, praca zbiorowa, Tomy 1-10, wydawn. Arkady, 2009

Pevsner N., Historia architektury, T.-1 i 2, Warszawa 1985

Mroczko Teresa, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978  i Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, 
Warszawa 1976

Kozakiewiczowa H., Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978
Chastel A., Sztuka włoska, T. 1-2, Warszawa 1978
Genaille R., Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1979
Couchoud J. P., Sztuka francuska, T.1 i 2, Warszawa 1985

Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, przeł. A. Porębska, Warszawa 2001
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