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Kierunek Kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

Sztuka nowoczesna i najnowsza

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

ECTS semestr zimowy 5 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E+Z semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU

1.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W08, K_W25

2. K_W28

3. K_W23, 

Znajomość fachowej terminologii, kierunków i zjawisk w sztuce nowoczesnej i najnowszej w ujęciu chronologicznym. 
Znajomość najważniejszych twórców oraz założeń teoretycznych i uwarunkowań kulturowych determinujących rozwój 

nowych zjawisk w sztuce. Dopełni

znajomość fachowej terminologii, kierunków i zjawisk w sztuce nowoczesnej i najnowszej w ujęciu chronologicznym. 
Znajomość najważniejszych twórców oraz założeń teoretycznych i uwarunkowań kulturowych determinujących rozwój 

nowych zjawisk w sztuce. 
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

Znajomość fachowej terminologii, kierunków i zjawisk w sztuce nowoczesnej i najnowszej w 
ujęciu chronologicznym. Znajomość najważniejszych twórców oraz założeń teoretycznych i 
uwarunkowań kulturowych determinujących rozwój nowych zjawisk w sztuce. Dopełnienie 
znajomości aparatu pojęciowego i chronologii dziejów sztuki, nazwisk artystów, zabytków, 

zjawisk artystycznych, interpretacji dzieła sztuki
zapoznanie z najnowszymi prądami w dziejach sztuki, wydarzeniami artystycznymi epok 

dawnych i obecnie
poznanie teoretycznej podbudowy kierunków w sztuce oraz ich kontekstu historycznego i 

społeczno-kulturowego



W kategorii umiejętności

1. K_U05, 

2. K_U03, K_U04

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01, K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

2.

3.

umiejętność przygotowania opisu formalnego dzieła sztuki według ustalonego kanonu i 
umiejętność samodzielnego wyszukania stosownej literatury pomocniczej, selekcji materiału 

w porządkowaniu wypowiedzi i określaniu, opisie, charakterystyce zjawisk artystycznych

kształcenie umiejętności budowania własnego aparatu badawczego i korzystania z 
opracowań, tworzenia syntez, posumowań

chęć pogłębiania wiedzy i bezpośredniego poznawania dzieł sztuki (zwiedzanie muzeów, 
galerii) i zabytków architektury polskiej i obcej

Zapoznanie z głównymi stylami, kierunkami w architekturze i malarstwie, rzeźbie, z sylwetkami artystów sztuki europejskiej i polskiej od połowy XVIII 
wieku do XX wieku: w porządku chronologicznym od klasycyzmu po sztukę lat powojennych XX wieku. W wprowadzenie terminologii związanej z 

różnymi dziedzinami sztuki. 

Wykład konwersatoryjny z prezentacją (pokazem multimedialnym slajdów, wymagany komputer oraz projektor), metody dialogowe, możliwość 
prezentacji krótkich referatów problemowych przygotowywanych przez studentów .

Wykład: egzamin ustny. ćwiczenia: przygotowanie pracy pisemnej: opis formalny dzieła sztuki (obraz wybrany przez 
studenta z zakresu omawianych nurtów) + jego interpretacja w oparciu o samodzielnie wyszukaną literaturę

ćwiczenia 2 minikolokwia w semestrze i test końcowy na bazie tez ustalonych przez prowadzącego obejmujących 
omawiane w semestrze tematy

dla osób chętnych możliwość przygotowania i zaprezentowania krótkiego referatu problemowego w oparciu o lekturę 
wskazaną przez prowadzącego



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

Wiedza

Umiejętności

Student nie posiada 
wiedzy z zakresu  
głównych stylów i 

kierunków w architekturze,  
malarstwie i rzeźbie oraz 
sylwetek artystów sztuki 
europejskiej i polskiej od 
połowy XVIII wieku do XX 

wieku. Student nie 
opanował terminologii 
związanej z różnymi 
dziedzinami sztuki 

nowoczesnej i najnowszej. 

Student  posiada nikłą 
wiedzę z zakresu  
głównych stylów i 

kierunków w architekturze,  
malarstwie i rzeźbie oraz 
sylwetek artystów sztuki 
europejskiej i polskiej od 
połowy XVIII wieku do XX 

wieku. Student nie 
opanował w stopniu 

zadowalającym 
terminologii związanej z 

różnymi dziedzinami sztuki 
nowoczesnej i najnowszej. 

Student  posiada w stopniu 
zadowalającym wiedzę z zakresu  

głównych stylów i kierunków w 
architekturze,  malarstwie i rzeźbie 

oraz sylwetek artystów sztuki 
europejskiej i polskiej od połowy 

XVIII wieku do XX wieku. Student  
opanował w 80 % terminologię 

związaną z różnymi dziedzinami 
sztuki nowoczesnej i najnowszej. 

Student  posiada 
ugruntowaną i pełną  

wiedzę z zakresu  
głównych stylów i 

kierunków w architekturze,  
malarstwie i rzeźbie oraz 
sylwetek artystów sztuki 
europejskiej i polskiej od 
połowy XVIII wieku do XX 
wieku. Student  opanował 

w 100 % terminologię 
związaną z różnymi 
dziedzinami sztuki 

nowoczesnej i najnowszej. 

Student  nie posiada  
umiejętności 

rozpoznawania, analizy i 
opisu głównych stylów i 

kierunków w architekturze,  
malarstwie i rzeźbie 

nowoczesnej i najnowszej.  
Nie umie rozpoznać i 

charakteryzować sylwetek 
artystów sztuki europejskiej 
i polskiej od połowy XVIII 

wieku do XX wieku. 
Student  nie umie 

posługiwać się 
terminologią związaną z 

różnymi dziedzinami sztuki 
nowoczesnej i najnowszej. 

Student  posiada  nie 
wysoką umiejętność 

rozpoznawania, analizy i 
opisu głównych stylów i 

kierunków w architekturze,  
malarstwie i rzeźbie 

nowoczesnej i najnowszej.  
Słabo rozpoznaje i 

charakteryzuje sylwetki 
artystów sztuki europejskiej 
i polskiej od połowy XVIII 

wieku do XX wieku. 
Student  słabo posługuje 
się terminologią związaną 

z różnymi dziedzinami 
sztuki nowoczesnej i 

najnowszej. 

Student  posiada  średnią 
umiejętność rozpoznawania, analizy 
i opisu głównych stylów i kierunków 

w architekturze,  malarstwie i rzeźbie 
nowoczesnej i najnowszej.  W 

stopniu zadowalającym rozpoznaje i 
charakteryzuje sylwetki artystów 
sztuki europejskiej i polskiej od 

połowy XVIII wieku do XX wieku. 
Student   poprawnie posługuje się 
terminologią związaną z różnymi 
dziedzinami sztuki nowoczesnej i 

najnowszej .

Student  posiada  wysoką  
umiejętność 

rozpoznawania, analizy i 
opisu głównych stylów i 

kierunków w architekturze,  
malarstwie i rzeźbie 

nowoczesnej i najnowszej.  
Z łatwością rozpoznaje i 
charakteryzuje sylwetki 

artystów sztuki europejskiej 
i polskiej od połowy XVIII 

wieku do XX wieku. 
Student   niezwykle 

sprawnie  posługuje się 
terminologią związaną z 

różnymi dziedzinami sztuki 
nowoczesnej i najnowszej . 
Przejawia pasję i osobiste 

zaangażowanie w 
poznawanie najnowszych 

zjawisk artystycznych.



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
przygotowanie się do zajęć - praca pisemna, lektury 30
przygotowanie do kolokwiów, testu 40

SUMA GODZIN: 130

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 5
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. S. Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2002

2.

3. J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982
4. Sztuka świata, T. 7-10, wyd. Arkady, Warszawa 

5.

6. A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm-historyzm-realizm, Warszawa 1989; 
7. W. Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2004
8.  Encyklopedia impresjonizmu, przekład H. Andrzejewska, Warszawa 1997

9.

student nie widzi związku 
najnowszych zjawisk 

artystycznych z życiem 
społecznym i kulturalnym. 

Nie przejawia 
zainteresowania 

wydarzeniami 
artystycznymi i 
kulturalnymi. 

Student w bardzo nikłym 
stopniu interesuje się 

aktualnymi wydarzeniami 
artystycznymi. Przejawia 
niewysoką świadomość 

powiązań zjawisk 
artystycznych z szerokim 

kontekstem zycia 
społecznego i kulturalnego. 

Student  stopniu zadowalającym 
interesuje się aktualnymi 

wydarzeniami artystycznymi. 
Przejawia wysoką świadomość 

powiązań zjawisk artystycznych z 
szerokim kontekstem życia 
społecznego i kulturalnego. 

Student w bardzo wysokim  
stopniu interesuje się 

aktualnymi wydarzeniami 
artystycznymi. Przejawia 

bardzo wysoką 
świadomość powiązań 
zjawisk artystycznych z 

szerokim kontekstem życia 
społecznego i kulturalnego. 

Student osobiście 
angażuje się w promocję i 

organizację wydarzeń 
artystycznych.

* 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.

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

A. Dulewicz, Encyklopedia sztuki niemieckiej. Austria Niemcy Szwajcaria, Warszawa 2002; A. Dulewicz, Encyklopedia 
sztuki francuskiej. Artyści dzieła pojęcia, Warszawa 1997

S. Tschudi-Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1977; M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986; H. Richter, Dadaizm – sztuka 
i antysztuka, przeł. J. S. Buras, Warszawa 1986; J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976; K. Janicka, Surrealizm, 
Warszawa 1973; E. Kuryluk, Hiperrealizm-nowy realizm, Warszawa 1983



BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4. M. Wallis, Secesja, wyd. 3, Warszawa 1987

18.06. 2012 r. mgr Małgorzata Żak
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

H.H. Hofstätter, Symbolizm, przeł. S. Błaut, Warszawa 1980; 
M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1989
L. Nochlin, Realizm, tłum. W. Juszczak, T. Przestępski, Warszawa 197
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