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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Teoria sztuki

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

ECTS semestr zimowy 4 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy egzamin semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU
1. wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teorii i metodologii sztuki i estetyki
2. prezentacja diachronicznego i synchronicznego ujęcia zjawiska sztuki, z akcentem na współczesne dyskusje

3.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. orientacja w historycznych faktach lit.-kult. oraz bieżących zjawiskach artystycznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. K_W08

2. K_W23

3. K_W25

W kategorii umiejętności

1. K_U01

2. K_U05

3. K_U11

przedstawienie problemu wartości estetycznych, zwł. piękna, z akcentem na współczesne teorie estetyczne w 
kontekście tradycyjnych

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną nt. terminologii, metodologii i teorii sztuki

Ma podstawową wiedzę na temat powiązań różnych dziedzin kulturowych, zwł. 
artystycznych i estetycznych, z kontekstem nauk filozoficznych i wiedzy o kulturze 

Zna wybrane najnowsze kierunki w estetyce i właściwe im metody interpretacji 
zjawisk

Potrafi wykorzystywać informacje z zakresu nauk o kulturze do zbierania i 
analizowania faktów artystycznych

Rozpoznaje wytwory sztuki i interpretuje je w kontekście zdobytej wiedzy 
teoretycznej

Posługuje się świadomie systemami normatywnymi w ocenie faktów artystycznych i 
kulturowych



W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K05

2. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form K_K06
3. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych (konieczność komputera oraz rzutnika)

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. obecność na wykładach 20%
2. egzamin ustny 80%

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

Wiedza

Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu, 
regionu, Europy

Wprowadzone zostaną zagadnienia teorii sztuki jako dyscypliny humanistycznej (specyfika humanistyki, zwłaszcza w ujęciu 
metodologicznym i rodzaje nauk humanistycznych), miejsca teorii sztuki wśród nauk o sztuce, zagadnienie relacji ogólnej teorii sztuki do 
szczegółowych teorii oraz podstawowe pojęcia z zakresu teorii sztuki, a także problemy definicji sztuki i metod interpretacyjnych oraz 
klasyfikacji sztuk i tzw. języków sztuki. Ukazane zostaną przykładowe teorie interpretacyjne dzieła sztuki oraz problemy wartościowania 
(kryteria oceny sztuki). Podjęte zostaną problemy źródeł, celu i sposobu istnienia sztuki, wartości artystycznych i estetycznych, prawdy w 
sztuce oraz antysztuki, miejsca sztuki w kulturze, kategorie mimesis oraz methexis i katharsis. Zaprezentowane zostaną główne nurty 
współczesnej estetyki, problem „estetyczne-pozaestetyczne”, zagadnienia ariergardy i awangardy, dekonstrukcji dzieła oraz biologicznych 
uwarunkowań kategorii estetycznych.

Student nie zna 
podstawowej terminologii 
nt. sztuki i jej teorii, nie 

dostrzega powiązań 
między dziedzinami działań 
człowieka: kultury i sztuki, 

nie ma orientacji w 
najnowszych nurtach 

estetyki oraz ich metodach

Student posiada 
cząstkową wiedzę nt. pojęć 

i metodologii z zakresu 
sztuki i jej teorii, posiada 

słabą orientację w 
powiązaniach sztuki z 

innymi dziedzinami kultury, 
Zna ogólnie trendy w 
historii estetyki, zwł. 

współczesnej

Student posiada wiedzę nt. 
terminologii i metodologii 

sztuki i jej teorii, zna 
powiązania między sztuką a 
innymi dziedzinami kultury, 
zna najnowsze kierunki   w 

estetyce      

Student ma 
uporządkowaną wiedzę nt. 
terminologii, metodologii i 
teorii sztuki, zna i rozumie 
powiązania między sztuką 

a innymi dziedzinami 
kultury, zna najnowsze 
kierunki w estetyce i ich 
metody interpretacyjne.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do zajęć, konsultacje, lektura zaleconej literatury 60
Przygotowanie do egzaminu 30

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4

Student nie potrafi 
wykorzystywać informacji z 

zakresu teorii sztuki do 
badania i interpretowania 
rzeczywistości kulturowej, 

nie rozpoznaje różnych 
wytworów sztuki i inie 

potrafi ich interpretować w 
kontekście zdobytej 

wiedzy, nie ma orientacji w 
kwestii wartościowania 

dzieł sztuki w kontekście jej 
roli kulturowej

Student w minimalnym 
stopniu wykorzystuje 

informacje teoretyczne do 
zbierania i analizy faktów 
artystycznych, dokonuje 

prób ich interpretacji, 
dostrzega powiązania 

między między wartościami 
różnych typów działań 

człowieka 

Student wykorzystuje 
elementy wiedzy 

teoretycznej do zbierania i 
analizowania faktów 

artystycznych i 
estetycznych, potrafi je 

interpretować i 
wartościować w kontekście 

kulturowym

Student potrafi celnie i w 
pełny sposób wykorzystać 

wiedzę teoretyczną nt. 
sztuki, kultury i życia 

artystycznego do 
analizowania, 

interpretowania i prób 
wartościowania dzieł 

sztuki, zwł. najnowszej

Student nie orientuje się w 
problemie 

odpowiedzialności za 
dziedzictwo narodowe, 

regionu, nie uczestniczy w 
życiu kulturalnym ani nie 

korzysta z form 
medialnych, nie dostrzega 
potrzeby uczenia się przez 

całe życie. 

Student dostrzega problem 
odpowiedzialności za 
kulturę narodu bądź 

regionu, sporadycznie 
uczestniczy w życiu 
kulturalnym regionu, 
dostrzega potrzebę 

uczenia się przez całe 
życie

Student jest świadomy 
odpowiedzialności 

kulturowej narodu bądź 
regionu, uczestniczy w 

życiu kulturalnym regionu, 
rozumie potrzebę ciągłego 

uczenia się zmiennej 
rzeczywistości

Student świadomie 
podchodzi do problemu 
odpowiedzialności za 
kształt kultury narodu, 

społeczności lokalnej, a 
także globalnej, aktywnie 

uczestniczy w 
wydarzeniach 

artystycznych, rozumie 
potrzebę uczenia się przez 

całe życie

* 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.
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BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

2.

3.

dr Anna Kawalec
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

A. B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin  (różne wyd.), R. Ingarden, Studia z estetyki (wybór), O dziele 
literackim (wybór), N. Carroll, Philosophy of Art: A Contemporary introduction, London, New York 2002
W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Dzieje sześciu pojęć (różne wyd.), J. Makota, O klasyfikacji sztuk pięknych, 
Kraków 1964,
K. Wilkoszewska, Estetyki filozoficzne XX wieku, Kraków 2000, G. Dziamski, Przełom konceptualny i jego 
wpływ na praktykę i teorię sztuki, Poznań 2010.

Platon, Ion; Arystoteles, Poetyka; św. Tomasz z Akwinu (wsk. fragm. Summy teol.), Stróżewski, Wokół piękna, 
Kraków 2002; 
G. Poltner, Estetyka filozoficzna, Kraków 2011, T. Pękala, Awangarda i ariergarda, Lublin 2000, A. Zajdler-
Janiszewska, Poszerzanie granic, Warszawa 1999;  N. Caroll , Filozofia sztuki masowej, Gdańsk 2011
B. Galeyev, New Laokoon, 1992 (online), E. Rewers, Post-polis, Kraków 2005; Oxford Handbook of Aesthetics, 
2003
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