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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

PERŁY KULTURY

Forma zajęć: ZAJĘCIA TERENOWE
Wymiar godzinowy* semestr zimowy – semestr letni 30

ECTS semestr zimowy – semestr letni 1
Język przedmiotu POLSKI
Forma zaliczenia* semestr zimowy – semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU
1. Przedstawienie Studentom głównych kierunków rozwoju współczesnej sztuki, szczególnie architektury i rzeźby.
2. Uwrażliwienie Studentów na artystyczne wytwory kultury.
3. Prezentacja najważniejszych dzieł sztuki architektonicznej regionu i kraju.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1.
2. Umiejętność rozpoznawania wytworów kultury.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W25

2. K_W28
W kategorii umiejętności

1. Student potrafi dokonać interpretacji wytworów kultury w oparciu o wiedzę teoretyczną. K_U05

2. K_U11

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. Student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego. K_K05

3. K_K06

Podstawowa znajomość zjawisk społeczno-kulturowych.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna i potrafi zinterpretować różne wytwory kultury, szczególnie dzieła sztuki 
architektonicznej i rzeźbiarskiej.

Student posiada wiedzę o dynamice współczesnego życia społeczno-kulturalnego.

Student potrafi dokonać oceny wytworów kultury, korzystając z systemów 
normatywnych.

Student rozumie potrzebę uczenia się i rozwoju umiejętności i kompetencji przez całe 
życie.

Student świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzysta z dostępnych mediów i 
ich form.



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
METODA PREZENTACJI I INTERPRETACJI

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Obecność i aktywność na zajęciach – 100%

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

W ramach zajęć planowane jest zwiedzanie wybranych z poniższej listy obiektów. Głównym celem jest ogląd walorów architektonicznych i 
rzeźbiarskich.

1. Brama Krakowska
2. Kościół pw. św. Ducha

3. Kościół pw. św. Józefa i klasztor o.o. Karmelitów Bosych
4. Zespół kościelno-klasztorny Sióstr Karmelitanek przy ul. Staszica 16

5. Dawny gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich
6. Kościół i klasztor o.o. Kapucynów, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42

7. Teatr im. Juliusza Osterwy
8. Kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej i klasztor Sióstr Brygidek

9. Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
10. Kościół i klasztor pomisjonarski

11. Archikatedra i Wieża Trynitarska
12. Rynek Starego Miasta

13. Bazylika pw. św. Stanisława BM i klasztor o.o. Dominikanów
14. Zamek Lubelski

15.  Cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego, ul. Ruska 15
16. Jeszywas Chachmej Lublin

17. Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie, ul. Ewangelicka 1
18. Cerkiew Świętych Niewiast Niosących Wonności w Lublinie

Jeżeli zostanie zebrana odpowiednia ilość chętnych osób, przewidziany jest wyjazd do Krakowa lub Warszawy w ramach zajęć terenowych.



Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
SUMA GODZIN: 30

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 1
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. brak
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1. brak

mgr Diana Sobieraj
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie uczestniczył w 
minimum 60% zajęć.

Student uzyskał minimum 
60% obecności na 

zajęciach, Ma ogólną 
wiedzę o przedmiocie 

zajęć.

Student zaliczył 70-80% zajęć, 
Zna podstawowe metody 

interpretacji wytworów kultury. 
Posiada ogólną wiedzę na 
temat współczesnego życia 

kulturalnego.

Student zaliczył 90-100% 
zajęć. Student posiada 

uporządkowaną wiedzę na 
temat współczesnego życia 
kulturalnego. Zna i rozumie 

metody interpretacji 
wytworów kultury, 

szczególnie rzeźby i 
architektury.

Student nie potrafi 
prawidłowo zinterpretować 

faktu kulturowego, ani 
dokonać jego oceny.

Student z pomocą 
prowadzącego rozpoznaje i 

dokonuje interpretacji 
wytworów kultury.

Student z niewielką pomocą 
prowadzącego rozpoznaje i 

interpretuje wytwory kultury. Z 
niewielką pomocą dokonuje 
oceny faktów kulturowych. 

Student samodzielnie 
rozpoznaje, i dokonuje 
interpretacji wytworów 

kultury. Prawidłowo 
posługuje się systemami 
normatywnymi podczas 

oceny faktów kulturowych.

Student nie potrafi 
pracować w grupie, nie ma 

świadomości 
odpowiedzialności za 
dziedzictwo kulturowe 
narodu i regionu, nie 
uczestniczy w życiu 

kulturalnym.

Postawa Studenta jest 
bierna, nie bierze 

czynnego udział w życiu 
kulturalnym.

Student aktywnie uczestniczy 
w życiu kulturalnym. Ma 
świadomość potrzeby 

zachowania dziedzictwa 
kulturowego narodu.

Student aktywnie 
uczestniczy w życiu 

kulturalnym, oraz podczas 
pracy w grupie. Jest 

świadomy potrzeby troski o 
zachowanie dziedzictwa 

kulturowego narodu i 
Europy.

* 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.

Lublin, dn. 23.06.2012
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