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Kierunek kulturoznawstwo
stopień  drugi

studia stacjonarne
Wybrane zagadnienia z historii sztuki

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

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni E

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

CEL PRZEDMIOTU

1.

2.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W13, K_W14

2. K_W03, K_W04, K_W09,  

3. K_W16

W kategorii umiejętności

1. K_U03

Celem przedmiotu osiągalnym w wyniku realizacji procesu kształcenia  w ramach przedmiotu jako aspektu sztuki jest 
pogłębienie umiejętności rozpoznawania sztuki w obrębie historycznego procesu kulturowego jaki dokonał się w Europie 

i w Polsce w konkretnych okresach historii oraz formacjach religijnych i społecznych. 
Celem przedmiotu jako realizacji kształcenia  jest wykorzystanie istniejących już umiejętności studenta  w zakresie 
rozpoznawania formy,  funkcji i sensu dzieła sztuki. Opracowanie przedmiotu, aby rozwinąć wiedzę oraz pogłębić 

zdobyte umiejętności

Wymagania  w zakresie wiedzy obejmują sztukę europejską i polską  w zakresie rozpoznawania stylu i umiejętności 
przypisania dzieła  do kontekstu kulturowego konkretnego kraju a nawet artysty ( gdy chodzi o dzieła wybitne). Ma 
pogłębiona i rozszerzoną wiedzę  o specyfice przedmiotu Student posiada kompetencje w określeniu funkcji i treści 
religijnych dzieła  sztuki – różnych religii występujących w obrębie tradycji kulturowych Polski i Europy co pozwala 

integrować  różne dyscypliny nauk humanistycznych 
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

Student w zakresie kategorii wiedzy ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym i o 
zjawiskach i przemianach w obrębie sztuki i kultury w różnych epokach

Posiada wiedzę z zakresu terminologii i teorii historii sztuki, wiedzę o złożoności historycznej 
i zmienności sztuki w zakresie różnych zjawisk kultury literackiej, plastycznej, 

architektoniczno- urbanistycznej dotyczącej sztuki dawnej i współczesnej
Student  zna i rozumie metody interpretacji i wartościowania kultury oraz sztuki w kontekście  

społecznym i religijnym 

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie sztuki i rozwijać umiejętności 
badawcze w zakresie kulturoznawstwa, oraz rozwija swoje kwalifikacje  naukowe i zawodowe



2. K_U08

3. K_U11

4. K_U06

5. K_U09, K_U10

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K02

3. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Potrafi  wykorzystywać różne  techniki komunikacji  w zakresie nauki, sztuki i kultury, aby 
znajdywać zrozumienie i kontakt zarówno z profesjonalistami jak i nie mającymi pogłębionej 

wiedzy w zakresie sztuki i historii kultury polskiej i europejskiej. 
Student posiada umiejętność tłumaczenia na język polski  literatury obcej  z zakresu sztuki i 

kultury.
Potrafi  wyszukiwać oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, aby formułować 

własne sądy krytyczne. 
Student posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych naukowych i 

popularyzatorskich w dziedzinie promowania sztuki i kultury

Student rozumie potrzebę uczenia  się celem pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie 
zdobywanego zawodu 

Potrafi i współdziałać i pracować w grupie jako animator sztuki i kultury, zastosować zdobytą 
wiedzę

Docenia  dziedzictwo kulturowe ludzkości zarazem potrafi działać  na rzecz własnego  
dziedzictwa kulturowego w rozumieniu kraju regionu miasta  oraz  wsi. 

Treścią wykładu jest wskazanie na zawartość w dziełach sztuki różnych form kulturowych religijnych obyczajowych oraz społeczno-politycznych. 
Zaprezentowanie  na przykładach  urbanistyki starożytnej średniowiecznej i nowożytnej oraz i architektury, różnych form rozwoju i organizacji życia 

zbiorowego podporządkowanego normom prawnym i religijnym . wskazanie na możliwości rozwikłania w różnych dziełach sztuki rzeźbiarskiej i 
malarskie bogactwa form kultury wyznaniowej i etycznej obyczajowej w ramach hierarchii społecznej . Ukazywane zostały w malarstwie różne relacje 
międzyludzkie , które pozwalają kulturoznawcy dostrzegać  wartości wychowawcze obyczajowe i etyczne  pomiędzy dziećmi a rodzicami, pomiędzy  

władcami a podwładnymi , pomiędzy uczonymi a nie- uczonymi. Sztuka uczy postrzegania rozumienia kulturowego pracy fizycznej umysłowej w 
obrębie historii regionu i czasu w historii. Wykład pokazuje jak w  sztuce kulturoznawca może odnajdywać pytania o postawy narodowe i wyznaniowe 

w budowaniu więzi  między ludzkich i między różnymi nacjami.  W programie wykładu  znajdują się uwagi  dotyczące rozumienia różnych kategorii 
ekonomicznych : biedy – bogactwa, jak również zjawisk dotyczących kondycji ludzkiej egzystencji choroby - wojen, kląsk żywiołowych np. potopu, 

pożaru.  W historii malarstw odsłania się zagadnienie predyspozycji estetycznych człowieka na przestrzeni historii : dbałości o wygląd, wizje piękna 
zmysłowego np. ciała, stosunek do deformacji i brzydoty. 



METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

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

Wiedza

Umiejętności

Wykład  konwencjonalny,  który dopuszcza  konwersacje ze studentami mogącymi poprzez pytania lub wzajemną dyskusję uszczegóławiać 
omawiane zagadnienia. Każdy wykład jest ilustrowany dobranymi do tematu ilustracjami z zakresu form urbanistycznych – planów miast, architektury 

oraz wybranymi przykładami z zakresu rzeźby i malarstwa. Wykorzystuje się projektor elektroniczny lub klasyczny.

Egzamin ustny na podstawie tematu wykładu, zadanych tez oraz zaproponowanych lektur. Dopuszcza się dowolny 
wybór opisu galerii lub muzeum. 

student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 
zakresu opisania dzieła 

sztuki w żadnym 
aspekcie zawartości 

kultury

Posiada uporządkowaną 
historyczną wiedzę o 
dziele sztuki,  ale nie 
potrafi odnieść treści 

społeczno- religijnych do 
 konkretnych 

przedstawień w sztuce

Ma wiedzę  historyczną i wiedzę w 
zakresie struktury treściowej w 

dziele sztuki  

Ma wiedzę historyczną i 
potrafi analizować i 

samodzielnie opisywać 
strukturę społeczną,  
religijną  i estetyczną 
epoki , w której dzieło 

powstało.    Potrafi  
kojarzyć w ramach 
programu wykładu 

własne spostrzeżenia 
oglądanych dzieł w 

muzeach lub galeriach

Nie ma żadnych 
umiejętności 

rozpoznawania  funkcji i 
treści dzieła  sztuki w 

obrębie struktury 
kulturowej 

Ma umiejętności w 
postawieniu pytania o 

znaczenie i sens dzieła  
sztuki , ale nie ma 

umiejętności 
odnajdywania 

konkretnych form 
kulturowych

Ma umiejętności formułowania na 
podstawie oglądanych dzieł sztuki 

różnych treści religijno- 
społecznych, obyczajowych i 

kulturowych. Wykazuje własne 
zainteresowania w poszukiwaniu 
różnych przykładów dzieł sztuki

Ma umiejętności w 
logicznym wiązaniu 

procesów historyczno- 
społecznych i kulturowo 

religijnych z różnymi 
strukturami 

zachowanymi w planach 
miast, w formach 

architektury oraz w 
przekazach plastycznych 

malarstwa i rzeźby.



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć, do egzaminu 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Jan Białostocki Sztuka i myśl humanistyczna Warszawa 1966
2. Jan Białostocki, Symbole i obrazy warszawa 1982
3. Arnold  Hauser , Społeczna historia sztuki i literatury .Tomy 1-2  warszawa 1974.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3. U. Mazurczak, Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii, T.1, Lublin 2012
4. U. Mazurczak. Miasto w pejzażu  malarskim  XV wieku .Niderlandy, Lublin 2005 

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

Nie posiada ani wiedzy, 
ani umiejętności  

przekazywania znaczenia 
kulturowego, dziedzictwa 
i poszukiwania w sztuce 

dorobku kulturowego 
państwa regionu lub 

miasta

Posiada wiedzę,  ale nie 
posiada umiejętności w 
nawiązywaniu dialogu 

społecznego, aby w 
sztuce odnajdywać 

dziedzictwo kulturowe

Posiada wiedzę i umiejętności w 
przekazywaniu istnienia związków 

kulturowych i religijnych w 
dziełach  sztuki. Posiada jedynie 
braki w formułowaniu przekazu 

ustnego lub pisemnego.

Posiada  wysoką wiedzę 
oraz umiejętności 
wskazywania na 

złożoność dziedzictwa 
kulturowego zawartego  
w dziełach urbanistyki 
architektury i plastyki. 
Posiada  umiejętność 
przekazu  ustnego i 

potrafi sam pogłębiać 
swoją wiedzę w tym 

zakresie, jak i zachęcać 
innych do poszukiwań 

naukowych i 
poznawczych.

* 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.

Richart Sennett.  Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji zachodu. Gdańsk. 1996
Hans Belting. Obraz i kult. Warszawa. 2012.
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