
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 15 semestr letni –

ECTS semestr zimowy 1 semestr letni –

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni –

1.
2.
3.

1.
2.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1. K_W25
2. K_W28

1. K_U05

2. K_U11

1. K_K05
2. K_K06

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

kulturoznawstwo

stopień pierwszy 

studia stacjonarne

Karta przedmiotu WYDARZENIA KULTURALNE

Zajęcia terenowe

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU
Uwrażliwienie Studentów na dynamikę zmian zjawisk społeczno-kulturowych.
Praktyczny ogląd wydarzeń kulturalnych (np. koncert, wystawa, spektakl).
Uczestnictwo w życiu kulturalnym.

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa znajomość zjawisk społeczno-kulturowych.
Umiejętność rozróżnienia różnych wytworów kultury.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Zna i rozumie podstawowe metody interpretacji dzieł sztuki.
Posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym. 

W kategorii umiejętności
Student potrafi rozpoznać i zinterpretować wytwory kultury.
Student potrafi dokonać oceny faktów kulturowych z wykorzystaniem systemów 
normatywnych.

W kategorii kompetencji społecznych
Student ma świadomość troski o dziedzictwo kulturowe narodu i Europy.
Student świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym.



1.

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza Student nie uczestniczył w 
minimum 60% zajęć.

Student uzyskał minimum 60% 
obecności na zajęciach, oraz 
zaliczenie pracy semestralnej 

(sprawozdanie).

Student zaliczył 70-80% zajęć, oraz otrzymał 
zaliczenie pracy semestralnej (recenzja lub 
sprawozdanie). Zna podstawowe metody 

interpretacji wytworów kultury. Posiada ogólną 
wiedzę na temat współczesnego życia 

kulturalnego.

Student zaliczył 90-100% zajęć. 
Przygotował solidną recenzję lub 

sprawozdanie z wybranego 
wydarzenia artystycznego, 

posiadającą odwołania do literatury 
i dojrzałą ocenę zdarzeń 

artystycznych, uwzględniającą 
znajomość kontekstu i aktualnych 

nurtów w życiu artystycznym . 
Student posiada uporządkowaną 
wiedzę na temat współczesnego 
życia kulturalnego. Zna i rozumie 

metody interpretacji wytworów 
kultury i projektów artystycznych.

Umiej ętno ści Student nie potrafi rozpoznać i 
zinterpretować wytworów kultury.

Student z pomocą prowadzącego 
rozpoznaje i dokonuje interpretacji 

wytworów kultury.

Student z niewielką pomocą rozpoznaje i 
dokonuje interpretacji wytworów kultury. Z 

pomocą prowadzącego dokonuje oceny faktów 
kulturowych.

Student samodzielnie rozpoznaje, 
interpretuje i dokonuje oceny 

wytworów kulturowych, 
wykorzystując systemy 

normatywne.

Kompetencje społeczne
Student nie uczestniczy w życiu 

kulturalnym. Nie korzysta z 
dostępnych mediów.

Student uczestniczy w sposób 
bierny w życiu kulturalnym.

Student aktywnie uczestniczy w życiu 
kulturalnym. Ma świadomość potrzeby 

zachowania dziedzictwa kulturowego narodu.

Student aktywnie uczestniczy w 
życiu kulturalnym. Korzysta z 

dostępnych mediów i ich form. 
Rozumie potrzebę troski o 

dziedzictwo kulturowe regionu i 
Europy.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

W ramach zajęć przewidziane jest uczestnictwo Studentów w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Lublinie i regionie. Będą to koncerty, 
wystawy, spektakle teatralne, festiwale artystyczne, konferencje, debaty z udziałem artystów i animatorów kultury. Ambicją osoby prowadzącej 
zajęcia jest wyjazd do Warszawy z grupą studentów i udział w wystawie, spektaklu lub operze w Teatrze Narodowym. Przewidziane są  również 

spotkania z artystami i współtwórcami imprez kulturalnych. 

METODY DYDAKTYCZNE*
Metoda prezentacji i interpretacji

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Uczestnictwo w zajęciach - 100%

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne 
lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi 
tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;
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Lublin, dn. 23.06.2012
miejsce, data

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

Godziny kontaktowe z prowadzącym 15
Napisanie pracy zaliczeniowej 15

SUMA GODZIN: 30
* 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 .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 1

mgr Diana Sobieraj, mgr Małgorzata Żak
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
Zostanie podana podczas zajęć.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Zostanie podana podczas omawiania warunków zaliczenia pracy semestralnej.


