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Kierunek Kulturoznawstwo
 stopień drugi  

studia stacjonarne

Historia sztuki 
Forma zajęć: seminarium

Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 (I rok ) 30 ( II rok) semestr letni 30 ( I rok ) 30 ( II rok )

ECTS semestr zimowy 5(I rok) ; 5(II rok) semestr letni

Język przedmiotu polski 
semestr zimowy semestr letni

CEL PRZEDMIOTU
1. Wdrożenie  studentów  w umiejętność prowadzenia zaawansowanych  badań naukowych w zakresie  historii sztuki 
2. Wdrożenie w umiejętność  redagowania pracy naukowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1.  dobra  znajomość wiedzy o sztuce 
2. umiejętność pisania poprawną polszczyzną 
3. uczciwość pracowitość rzetelność w docieraniu do literatury i jej cytowania

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1.  Student zna i rozumie  podstawowe pojęcia i zasady  prawa autorskiego K_W 18

2. K_WO7; K_W12; K_W19

3. Ma podstawową wiedzę o instytucjach  kultury i kultury współczesnej K_W20

4. K_W16

W kategorii umiejętności
1. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze K_UO3
2. Posiada umiejętność interpretowania  wiedzy  z zakresu różnych nauk o kulturze K_UO4
3. Student potrafi czytać teksty w językach obcych ze zrozumieniem i je przetłumaczyć K_U11
4. Student potrafi wykorzystując  odpowiednie narzędzia zanalizować  i zinterpretować K_UO2, K_UO5

W kategorii kompetencji społecznych
1. Student  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  K_ KO1
2. Student potrafi pracować w grupie  oraz inspirować zespół K_KO1; K_KO2; K_KO3
3. Student ma poczucie odpowiedzialności  za  kulturowe i religijne dziedzictwo K_KO5

6 ( I rok) 6( II rok) ; 20 
(praca magisterska i 

przygotowanie egzaminu 
dyplomowego) 

Forma zaliczenia* zbo Zbo Zbo

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Posiada pogłębioną wiedzę  w zakresie teorii i historii sztuki, a także natury języka i 
historycznej zmienności jego znaczeń

Student posiada wiedzę związaną z kryteriami oceny, sposobami opisu i  wartościowania 
dzieła sztuki. Zna historyczne skale oceniania i systemy hierarchii dzieł sztuki związane z 
tłem kulturowym epok i działaniami  artystycznymi.



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia brak zaliczenia zaliczenie 

Wiedza

Umiejętności

Treść zajęć wyznaczają tematy prac magisterskich które podejmują studenci jako swoje zainteresowania które prowadzi pod względem 
metodologicznym i merytorycznym profesor prowadzący seminarium.  Studenci referują fragmenty swoich prac które poddawane są dyskusji na 

seminarium w ten sposób sprawdzając i wzbogacając o uwagi prowadzącego swoje kolejne rozdziały 

Dyskutuje się nad każdym tematem w gronie seminarzystów na etapie formułowania tematu i zakresu odnoszącego się do sztuki obcej lub polskiej. 
Na kolejnych seminariach referuje się literaturę bezpośrednio odnosząca się do tematu, literaturę pośrednią oraz zakres pracy archiwalnej 

koniecznej w realizacji tematu.  

Podstawą jest systematyczny udział w seminariach oraz referowanie pracy . Warunkiem  zaliczenia pierwszego 
semestru jest  sformułowanie (do polowy grudnia)  tematu pracy  oraz zreferowanie literatury  przedmiotu . Istotne jest 
także przedstawienie planu pracy .Warunkiem zaliczenia drugiego semestru  jest oddanie do polowy maja 1/3 części 

pracy. Warunkiem zaliczenia III semestru jest  oddanie kolejnej części pracy oraz zaprezentowanie materiału 
ilustracyjnego . Do końca kwietnia najpóźniej do początku maja jest zobowiązany oddać całość pracy z pełnym 

materiałem ilustracyjnym.  

Student nie zna terminologii z historii sztuki, nie 
ma wiedzy w zakresie podstawy podręcznikowej, 

ani w zakresie całej historii sztuki, aby 
podejmować analizy szczegółowe. Nie zna podstaw 

metodologii historii sztuki,  nie posiada wiedzy w 
zakresie metodologii ikonologicznej.   

Student zna szczegółową terminologię w zakresie gatunku 
sztuki, który jest podstawą jego tematu np., zakresu 

architektury , malarstwa, grafiki lub rzeźby. Ma pogłębioną 
wiedzę z tego zakresu kultury: religii, kultury materialnej, 

procesów społecznych, które stanowią podstawę jego 
badań w obrębie tematu. Student pogłębił wiedzę z zakresu 
metodologii : historycznej, porównawczej, ikonograficznej 

oraz ikonologii. Warunki te stanowią podstawę dla realizacji 
tematu.      

Student nie posiada  umiejętności wyszukiwania i 
selekcjonowania  tekstów o sztuce oraz sztuki 
samej, która ma być podstawą jego pracy. Nie 
potrafi zreferować wyników swoich badań, nie 

posiada pogłębionej umiejętności  redagowania 
tekstu naukowego. Nie prezentuje fragmentów 

swojej pracy na seminariach.  

Student zna szczegółową terminologię w zakresie gatunku 
sztuki, który jest podstawą jego tematu np., zakresu 

architektury , malarstwa grafiki lub rzeźby. Ma pogłębioną 
wiedzę z tego zakresu kultury: religii, kultury materialnej, 

procesów społecznych, które są niezbędne dla pełnej 
analizy tematu. Potrafi zaprezentować fragmenty swojej 
pracy, argumentować  przyjęte hipotezy, wykorzystać 

istniejąca literaturę (w tym obcą) oraz potrafi sformułować 
końcową tezę swojej pracy.



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 120
przygotowanie się do zajęć 540
napisanie pracy magisterskiej 600

SUMA GODZIN: 1260

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 42
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Bibliografia dostosowana jest do tematów badawczych, obejmuje zakres literatury obcej, jak i polskiej. 
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1. -

Lublin 20.06. 2012 Mazurczak Urszula 
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez 
całe życie. Nie potrafi pracować w grupie, 

inspirować oraz współorganizować zespołu 
badawczego, by zrealizować konkretny projekt 

pracy. 

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aby 
pogłębiać swoją wiedzę zawodową zdobytą w trakcie 
studiów. Potrafi pracować w grupie, inspirować oraz 
współorganizować zespól badawczy, by zrealizować 

konkretny projekt pracy. Potrafi przełożyć inicjatywy na 
formę pisaną, komunikatywną dla przeciętnego odbiorcy. 
Potrafi odnaleźć się w gronie ekspertów, aby realizować 

wysokie projekty badawcze.

* 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.
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