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Kierunek KULTUROZNAWSTWO
Stopień pierwszy

studia stacjonarne

Sztuka w kulturze
Forma zajęć: konwersatorium

Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30
ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2

Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU

1.

2.

3.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. znajomość chronologii epok i stylów oraz nurtów w sztuce, artystów

2.

3.

4. Chęć pogłębienia wiedzy oraz zainteresowań ukierunkowanych na rolę sztuki w kulturze różnych epok

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1.

2. student zna terminologię z zakresu historii sztuki i kulturoznawstwa K_W02 

Wspieranie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań zjawiskami artystycznymi, występującymi w kulturze 
europejskiej na przestrzeni wieków.

Poznanie poszerzonego zestawu pojęć, terminów z zakresu historii sztuki, nazwisk i procesów kształtujących 
obraz sztuki w kulturze epok, prezentacja kontekstu historyczno-społecznego i religijnego, w jakim 
funkcjonowało dzieło sztuki, pogłębienie wiedzy o wzajemnych relacjach między dziełem sztuki a czasem jego 
powstania i rolą artysty w tworzeniu kultury materialnej i duchowej oraz umysłowej epok

Poznanie zjawisk kształtujących dawną sztukę i kulturę oraz obecnych w kulturze współczesnej; umiejętność 
formułowania ocen poznanych zjawisk, argumentacji, tworzenia sądów, opinii w oparciu o znajomość tekstów i 
osobistej oceny  Zajęcia maja na celu podsycanie otwartości poznawczej i wrażliwości estetycznej wobec 
dziedzictwa kulturalnego oraz współczesnych wydarzeń twórczych.

umiejętność rozpoznania i opisania kluczowych dzieł, zabytków, artystów, rozpoznania nurtów, zjawisk 
artystycznych i wyjaśnienia ich specyfiki w dziejach kultury

dysponowanie podstawową wiedzą z zakresu terminologii dotyczącej  sztuki i zjawisk artystyczno-kulturalnych 

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

student potrafi w sposób logiczny i precyzyjny omówić i scharakteryzować zjawiska 
artystyczne, uporządkować je chronologicznie 

K_W05, K_W08, K_W15, 
K_W18 



3. K_W25, 

4. K_W23

5. K_W28

W kategorii umiejętności

1.

2. K_U06, K_U07

3. K_U02, K_U03, K_U05

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01, K_K05

2. K_K05

rozpoznaje dzieła sztuki i potrafi je opisać, zinterpretować, wyjaśnia problemy 
artystyczne i kulturowe oraz dysponuje właściwym aparatem terminologicznym 

potrafi osadzić dzieło sztuki w kontekście historycznym, kulturowym epoki, jest 
świadom wzajemnych zależności i uwarunkowań między sztuką a kulturą 

posiada wiedzę na temat najnowszych wydarzeń artystycznych, działalności 
ważnych instytucji kulturalnych

student potrafi sformułować osobiste sądy i oceny, argumentować używając 
odpowiedniego aparatu pojęciowego, definicji, terminów

K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U06

konwersatorium pomaga w zdobyciu umiejętności poruszania się w literaturze 
przedmiotu i sprawnego korzystania z piśmiennictwa, w celu budowania własnego 
warsztatu badawczego,student zna nazwiska badaczy i aktualne publikacje z 
zakresu historii sztuki i kultury artystycznej, potrafi wyszukać niezbędną literaturę.

student uczy się analizować dzieło sztuki, jego kontekst historyczno-artystyczny, 
dąży do  związek z tradycją; samodzielnie wybiera przedmiot swoich 
zainteresowań, potrafi go zaprezentować, zredagować, usystematyzować w 
sposób logiczny, wyszukać stosowną literaturę, wyjaśnić na forum najważniejsze 
treści.

Student rozwija swoje zainteresowania, poznaje szczegółowo wybrane wątki 
obecne w kulturze, znaczenie dziedzictwa kulturowego Europy i polskiej tradycji 
artystycznej 

Student dostrzega potrzebę aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swego 
regionu, w celu popularyzowania i rozwijania zdobytej wiedzy i umiejętności 
kreatywnej pracy



3. K_K06

4. K_K01, K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

2.

3.

4. 

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

Student wykazuje chęć aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystyczno-
kulturalnych

Student dostrzega potrzebę stałego rozwoju, pogłębiania wiedzy o funkcjonowaniu 
kultury i roli sztuki w życiu społecznym, jak i poznawania najnowszej literatury.

Dzieła sztuki jako artefakty epoki i obiekty kultu religijnego. Podstawowe analizy ikonograficzne, interpretacja obrazów różnych epok. 
Funkcjonowanie dzieł sztuki w kontekście społecznym. Status artysty w różnych momentach historycznych, proces kształcenia 
artystycznego, rola kulturalnych ośrodków w Europy, rola miast oraz zjawisko mecenatu w rozwoju kultury i sztuki. Kolekcjonerzy. Sztuka a 
polityka, sztuka wobec władzy. Sztuka wobec kultury popularnej. Sztuka najnowsza i jej ocena (krytycy i społeczna recepcja najnowszych 
dzieł i akcji artystycznych). Sztuka artystów nieprofesjonalnych. Obce wpływy w sztuce europejskiej. Design. Kierunki, nurty i grupy 
artystyczne tworzące obraz sztuki XX wieku.

Wykład z prezentacją (pokazem multimedialnym slajdów, wymagany komputer oraz projektor multimedialny), wykład konwersatoryjny, 
metody dialogowe na bazie zadanych lektur, referaty i prezentacje przygotowywane i odtwarzane podczas zajęć dotyczące zagadnień 
zaproponowanych przez prowadzącego lub wybrane przez studenta

sem. zimowy - aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość zadanych lektur, udział w dyskusji) i obecności - 
20%; 

sem. zimowy: rozwiązanie testu semestralnego/kolokwium obejmującego tezy omawiane podczas zajęć + 
zaliczenie ustne 2  wybranych lektur z podanej wcześniej listy - w sumie 60%

sem. zimowy przygotowanie krótkiego referatu - prezentacji na wybrany przez studenta temat, dotyczący 
zjawisk artystyczno-kulturowych - 20%

sem. letni rozwiązanie testu semestralnego obejmującego omówione na zajęciach tematy + zaliczenie ustne 1 
lektury wybranej przez studenta z podanej wcześniej listy - 60%; aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
przygotowanie recenzji lub krótkiego referatu problemowego 20% (udział w dyskusjach, znajomość zadanych 
tekstów) i obecności 20%



Wiedza

Student nie 
opanował nawet 

50% 
wymaganych 

treści 
programowych, 
ma problemy z 
podstawową 

bazą pojęciową, 
terminologią, 
rozpoznaniem 

dzieł sztuki. Nie 
posiada 

znajomości 
zadanych lektur, 
nie uczestniczy 

aktywnie w 
zajęciach.

Student opanował 50% 
wymaganych treści,  

omawianych na zajęciach 
(wyniki testu i kolokwiów). 
Zaliczenie ustne - student 

potrafi odtworzyć i 
przywołać tylko 30% -50% 

treści przygotowanych 
tekstów. Mało 

samodzielnie formułuje 
wnioski i oceny.

Student dysponuje aparatem 
pojęciowym, pozwalającym mu na 

formułowanie precyzyjnych i jasnych 
ocen, opinii i prezentacji swoich 

zainteresowań. Teksty omawia ze 
zrozumieniem, potrafi dokonać 

selekcji i logicznego, 
uporządkowanego omówienia 

przygotowanych treści. Wykazuje 
dociekliwość badawczą w wyborze 
tematu referatu i samodzielność w 

jego interesującym 
zaprezentowaniu, uwzględniając 

sugestie prowadzącego dotyczące 
wskazówek bibliograficznych.  Treści 

merytoryczne, omawiane na 
zajęciach i sprawdzane podczas 

testu, rozwiązuje na poziomie 75% 

Student wykazuje 
znaczącą dociekliwość 

badawczą, stara się 
pogłębiać swoją wiedzę 

poszerzając aparat 
naukowy. W wyborze 
prezentacji kieruje się 

indywidualnymi 
zainteresowaniami, które 

pogłębia stosowną 
literaturą.  Student 

dysponuje precyzyjnym 
aparatem pojęciowym 

dotyczącym treści zajęć 
oraz związaną z nią 

terminologią. Zadania 
testowe rozwiązuje 

podając wyczerpująco 
dane faktograficzne oraz 

potrafi scharakteryzować i 
omówić problem w sposób 

uporządkowany i ze 
wskazaniem na 

najistotniejsze treści. 
Potrafi łączyć fakty 

artystyczne, interpretować 
je i osadzić je w szerszym 

kontekście kulturowo-
historycznym. Potrafi 

dokonać charakterystyki, 
opisu, oceny dzieł sztuki i 

zjawisk artystycznych 
korzystając z bogatego 
aparatu pojęciowego, 
wiedzy teoretycznej, 

znajomości literatury oraz 
wprowadza własną ocenę i 

potrafi uzasadnić swoje 
poglądy. W 100% 

odpowiada na pytania 
dotyczące treści lektur, 
umiejętnie, w sposób 
przemyślany, logiczny 

prezentuje swoje 
argumenty, wspiera je 

definicjami. 



Umiejętności

Student nie 
potrafi 

przygotować 
prezentacji 

multimedialnej 
ani referatu 

wykazującego 
dostateczny 

poziom treści 
merytorycznych. 

Nie potrafi 
dokonać wyboru 

stosownej 
literatury oraz 

selekcji 
materiału, 

stosownych 
opracowań, 

piśmiennictwa. 
Nie potrafi 
formułować 

własnej oceny 
omawianych 

zjawisk 
artystycznych.

Przygotowana przez 
studenta prezentacja 

zawiera tylko podstawowe 
treści merytoryczne, 

brakuje umiejętności oceny 
i analitycznego 
podsumowania 

omawianego zagadnienia 
oraz zaprezentowania go w 

szerszym kontekście 
kulturowym. 

Student ma świadomość 
konieczności podnoszenia swoich 

umiejętności i wiedzy, wykazuje chęć 
aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach. Potrafi samodzielnie 
formułować wnioski, podsumowania, 

ma ukształtowany profil 
zainteresowań, dociekliwość w 

poszukiwaniu literatury, korzysta z 
pomocy prowadzącego w budowaniu 

własnego aparatu badawczego. 
Bierze udział w dyskusjach, 

wykazuje zrozumienie dla poglądów 
innych, potrafi zaprezentować swoje 

zdanie w szerszym kontekście 
kulturowym, odwołuje się do 

zdobytej wiedzy. 

Student podnosi swoją 
wiedzę i umiejętności 

omawiania, 
interpretowania, 

charakteryzowania sztuki i 
wydarzeń artystycznych 

czytając lektury, 
najnowsze opracowania, 
wykazuje dociekliwość 

badawczą, sięga po 
piśmiennictwo 

nadobowiązkowe. Stale 
buduje własny warsztat 

naukowy. Jego 
prezentacja tematu 

wykazuje wysoki poziom 
merytorycznego 

opracowania, jest podana 
w sposób logiczny i 

interesujący dla grupy. 
Umiejętnie wyraża swoje 

opinie, oceny wsparte 
bazą źródłową (literatura, 

opracowania). Potrafi 
słuchać i polemizować, 
szanuje zdanie innych. 
Proponuje własny punkt 
widzenia w dyskusjach, 

przy czym jest otwarty na 
nowe treści programowe. 



Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
przygotowanie się do zajęć/kolokwiów 30
napisanie pracy zaliczeniowej/przygotowanie prezentacji +referat 30

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4

 Nie wykazuje 
woli aktywnego 
uczestnictwa w 

zajęciach, w 
dyskusji, ani 

zainteresowania 
wydarzeniami 

kulturalno-
artystycznymi. 
Student puścił 

ponad 3 
spotkania bez 

podania 
przyczyny.

Student sporadycznie 
bierze udział w dyskusjach. 
Wykazuje niewielki stopień 
samodzielnych poszukiwań 
i zainteresowań rolą sztuki 
w kulturze. Opuścił mniej 

niż 3 konwersatoria.

Student jest otwarty na polemiki, 
dyskusje, poznawanie nowych 

zagadnień. Posiada indywidualne 
zainteresowania i stara się je 

rozwijać i zaprezentować na forum. 
Docenia wagę sztuki i jej udział w 

kulturze regionu i kraju. 
Systematycznie uczestniczy w 

zajęciach, nieobecności (absencja 1 
lub 2 spotkania) jest uzasadniona i 

usprawiedliwiona.

Student posiada wysoką 
kulturę osobistą, 

ugruntowany system 
wartości, poglądów, 

przekonań dotyczących 
życia kulturalnego i roli 

sztuki w tradycji i 
współczesności. Docenia 

rolę sztuki i kultury w życiu 
społecznym, angażuje się 
w wydarzenia artystyczne. 

Z zaangażowaniem 
uczestniczy w zajęciach. 
Frekwencja na poziomie 

100%. 

* 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.

2. P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, przeł. W.K. Siewierski, Warszawa 1991

3.

4.

5.

6.

7.
8. Portret. Funkcja-forma-symbol, Materiały sesji SHS Toruń XII 1986, Warszawa 1990.
9.

10.

11.

12. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, (wyd. trzecie), Warszawa 2002
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.
2.
3. Katalogi wystaw - problemy artystyczne, kulturowe, nowe zjawiska w sztuce, design 
4. Orient i orientalizm w sztuce. Materiały sesji SHS XII 1983, wstęp T.J. Jaroszewski, Warszawa 1986 (wybór)
5. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Paryż 1986.
6. A. Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007
7. K. Piwocki, Dziwny świat współczesnych prymitywów, Warszawa 1980, oraz publikacje A. Jackowskiego

8

9.

10.

11.

Lublin, 14.06. 2012 r.
miejsce, data mgr Małgorzata Żak

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Człowiek Średniowiecza, red. Jacques Le Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa - Gdańsk 1996

J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, Warszawa 1959 i 
tenże Symbole i obrazy, Warszawa 1982.
A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury, t. 1-2, przekład J. Ruszczycówny, Warszawa 1974;
Wielkie dzieła - wielkie interpretacje, Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej SHS, Warszawa, 17-18 
listopada 2006 pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 2007
S. Mossakowski, Sztuka jako świadectwo czasu. Studia z pogranicza historii sztuki i historii idei, Warszawa 
1980
Obraz i kult Materiały konferencji KUL 6-8 X 1999, red. M.U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002;

A. Olędzka-Frybesowa, Drogami średniowiecznej Europy, Kraków 1997
J. Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, przeł. J. Holzmann, Kraków 2005
Sztuka w kręgu władzy, Materiały LVII ogólnopolskiej sesji naukowej SHS, red. K. Pilecka, K. Kluczwajd, Toruń 
13-8 XI 2008 (wybór)

J. Pollakówna, Weneckie tęsknoty. O malarstwie i malarzach renesansu, Warszawa 2003;
M. Rzepińska, W kręgu malarstwa, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łodź 1988 (wybrane art.)

Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku - mitologia i rzeczywistość. Mat. z konferencji Instytutu Historii Sztuki 
UW i SHS 25-26 IV 2002 Warszawa, red. A. Pieńkos, Warszawa 2002 (wybrane artykuły).
Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, 
Warszawa 1996
Historia życia prywatnego, red. P. Aries, G. Duby, t. 1-4, Wrocław 1998 (2005) - wybrane rozdziały
Wybrane artykuły z czasopism: Rocznik Historii Sztuki, Biuletyn Historii Sztuki, Ikonotheka, Folia Historiae 
Artium, Artium Quaestiones
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