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Kierunek kulturoznawstwo

stopień drugi
studia stacjonarne

Aksjologia sztuki

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

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

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

CEL PRZEDMIOTU
1. ogólna orientacja w przedmiocie aksjologii (ogólnej i szczegółowej); wartościujące odniesienie do dzieła sztuki

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1.
2.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. student zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i wartościowania sztuki K_W16

2.

3.

4. K_W09

W kategorii umiejętności

1. K_U01; K_U04; K_U06

2. K_U12

3.

4. K_UO7; K_U010

znajomość w zakresie podstawowym historii sztuki i fachowej terminologii historyczno-artystycznej
umiejętność samodzielnych poszukiwań naukowych oraz umiejętnośc opisu dzieła sztuki

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

student zna podstawową terminologie i fachowy język z zakresu malarstwa, rzeźby, 
architektury i innych dyscyplin sztuki

K_W02; K_W13; K_W14; 
K_W21

Student ma pogłębiona wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych nauk o kulturze i sztuce 
i  o związkach tych nauk z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i 

społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 
naukowych

K_W02; K_W13; K_W14; 
K_W21

student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, przedmiotową 
szczegółową wiedzę z zakresu filozofii i teorii sztuki

student potrafi formułować krytyczne sądy na tematy różnorodnych ekspresji artystycznych, 
merytorycznie je uzasadniać 

student potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi, w 
ocenie zjawisk artystycznych

student potrafi, korzystając z odpowiednich źródeł oraz przy współpracy z promotorem 
zbadać, opisać i przedstawić zjawisko artystyczne, dzieło sztuki lub sylwetkę artystyczną 

twórcy.

K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U05; K_U07; K_U08

student posiada umiejętność prezentacji dzieł sztuki, zagadnień i zjawisk artystycznych, 
zwłaszcza ich moralnego przesłania posługując się nowoczesnymi i atrakcyjnymi mediami



W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01; K_K02; K_K03

2. K_K04

3. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
1. Wykład konwersatoryjny. 2. Prezentacje studenckie i dyskusje nad tymi prezentacjami.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. jedno pisemne kolokwium w połowie semestru 50%
2. do połowy semestru oddana praca zaliczeniowa/prezentacja 40%
3. obecność i aktywność na zajęciach 10%

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

Wiedza

Student przejawia pasję dla indywidualnych i zespołowych poszukiwań i pogłębiania wiedzy i 
wrażliwości przez całe życie

student uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym i artystycznym korzystając z tradycyjnych i 
nowoczesnych mediów

student ma świadomość i ugruntowana wrażliwość oraz odpowiedzialność za dorobek 
artystyczny ojczyzny, Europy i szeroko rozumianego świata sztuki

1. Przedmiot aksjologii; 2. Problem istnienia wartości; 3. Historia aksjologii jako odrębnej dyscypliny; 4. Aksjologia a estetyka; 5. Wartości i 
wartościowanie  zjawisk artystycznych; 6. Funkcjonowanie wartości w przestrzeni społecznej; 7. Aksjologiczna analiza dzieł sztuki; 8. Wybrane dzieła 

i zjawiska w perspektywie porównawczej. 

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania 

znajomości treści wykładu: 
Kwestia wartościowania 

zjawisk sztuki. 
Różnorodnych stanowisk w 

kwestii oceny wartości 
sztuki. Student nie 

przygotował prezentacji w 
formie referatu i materiału 

graficznego na jeden z 
zaproponowanych 

tematów: sztuka a religia, 
sztuka a wychowanie, 

sztuka a władza, sztuka a 
miłość. Student nie 

angażował się w dyskusje 
i/lub opuścił ponad 6 

godzin dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 50 % 
na pytania wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładu: Kwestia 
wartościowania zjawisk 

artystycznych. 
Różnorodność stanowisk w 

kwestii oceny wartości 
sztuki. Student przygotował 

prezentację w formie 
referatu i materiału 

graficznego na jeden z 
zaproponowanych 

tematów: sztuka a religia, 
sztuka a wychowanie, 

sztuka a władza, sztuka a 
miłość Student angażował 
się w dyskusje i opuścił nie 

więcej niż 6 godzin 
dydaktycznych (3 

spotkania).

Student odpowiada w 75 % na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści wykładu:  
Kwestia wartościowania zjawisk 

sztuki. Różnorodnych stanowisk w 
kwestii oceny wartości sztuki. 

Student  przygotował prezentację w 
formie referatu i materiału 

graficznego na jeden z 
zaproponowanych tematów: sztuka 

a religia, sztuka a wychowanie, 
sztuka a władza, sztuka a miłość.  
Student angażował się w dyskusje 

merytorycznie i swobodnie się 
wypowiadając i opuścił nie więcej niż 
4 godziny dydaktyczne (2 spotkania). 

Student odpowiada w 100 
% na pytania wymagające 

zrelacjonowania treści 
wykładu: Kwestia 

wartościowania zjawisk 
sztuki. Różnorodnych 

stanowisk w kwestii oceny 
wartości sztuki. Student  

przygotował prezentację w 
formie referatu i materiału 

graficznego na jeden z 
zaproponowanych 

tematów: sztuka a religia, 
sztuka a wychowanie, 

sztuka a władza, sztuka a 
miłość.  Student 

angażował się w dyskusje 
merytorycznie i swobodnie 
się wypowiadając   Student 
angażował się w dyskusje, 

wypowiadając się 
sensownie, krytycznie i 

konstruktywnie, i opuścił 
nie więcej niż 2 godziny 

dydaktyczne (1 spotkanie). 



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do kolokwium 30
napisanie pracy zaliczeniowej/prezentacji 60

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Ingarden Roman, Dzieło sztuki i jego wartość [w: ] Studia z estetyki t. III, Warszawa1970,. 
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Tischner Józef, Myślenie według wartości, Kraków 2002,. 
2.

3.

Lublin, 30 czerwca 2012 r.
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie potrafi 
sproblematyzować 

zagadnienia wartości 
różnych religii; nie potrafi 

dokonać wartościowania w 
zakresie treści 

doktrynalnych różnych 
religii; nie potrafi, 

korzystając z odpowiednich 
źródeł i konsultując się ze 

specjalistami, samodzielnie 
zbadać określonego 

zagadnienie z zakresu 
aksjologii religii; nie potrafi 
przygotować, ustnie i na 

piśmie, prezentacji 
dotyczącej wybranej 

kwestii z zakresu aksjologii 
religii.

Student nie bez trudności 
potrafi: sproblematyzować 

zagadnienie wartości 
różnych religii; potrafi 

dokonać wartościowania w 
zakresie treści 

doktrynalnych różnych 
religii; potrafi, korzystając z 

odpowiednich źródeł i 
konsultując się ze 

specjalistami, samodzielnie 
zbadać określone 

zagadnienie z zakresu 
aksjologii religii; potrafi 

przygotować, ustnie i na 
piśmie, prezentację 

dotyczącą wybranej kwestii 
z zakresu aksjologii religii.

Student  potrafi: sproblematyzować 
zagadnienie wartości różnych religii; 
potrafi dokonać wartościowania w 

zakresie treści doktrynalnych 
różnych religii; potrafi, korzystając z 
odpowiednich źródeł i konsultując 
się ze specjalistami, samodzielnie 
zbadać określone zagadnienie z 
zakresu aksjologii religii; potrafi 
przygotować, ustnie i na piśmie, 
prezentację dotyczącą wybranej 

kwestii z zakresu aksjologii religii. 

Student z łatwością potrafi: 
sproblematyzować 

zagadnienie wartości 
różnych religii; potrafi 

dokonać wartościowania w 
zakresie treści 

doktrynalnych różnych 
religii; potrafi, korzystając z 

odpowiednich źródeł i 
konsultując się ze 

specjalistami, samodzielnie 
zbadać określone 

zagadnienie z zakresu 
aksjologii religii; potrafi 

przygotować, ustnie i na 
piśmie, prezentację 

dotyczącą wybranej kwestii 
z zakresu aksjologii religii. 

Student wykazuje się 
brakiem zaangażowania w 

pracę zespołową w 
opracowywaniu 

konkretnych zagadnień z 
zakresu aksjologii sztuki; 

nie wykazuje się 
świadomością 

odpowiedzialności za 
artystyczny dorobek  

narodu, ojczyzny, Europy.

Student wykazuje się 
przeciętnym 

zaangażowaniem w pracę 
zespołową w 

opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z 
zakresu aksjologii sztuki, 

wykazuje w stopniu 
przeciętnym świadomość 

odpowiedzialności za 
artystyczny dorobek 

narodu, ojczyzny, Europy.

Student wykazuje się dużym 
zaangażowaniem w pracę 

zespołową w opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z zakresu 
aksjologii sztuki; wykazuje wysoki 

poziom świadomości 
odpowiedzialności za  artystyczny 
dorobek narodu, ojczyzny, Europy.

Student wykazuje się 
bardzo dużym 

zaangażowaniem w pracę 
zespołową w 

opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z 
zakresu aksjologii sztuki;  
przejawia bardzo wysoki 

poziom świadomości 
odpowiedzialności za 
artystyczny dorobek 

narodu, ojczyzny, 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.

Skruton Roger, Kultura jest ważna, Poznań 2010
Morawski Stefan, O kryteriach aksjologicznych w odniesieniu do dzieł sztuki, w: Granice Sztuki, red. J. Białostocki, 

Warszawa 1972, s. 17-28.

o. Dr Cyprian Janusz Moryc
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