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Kierunek kulturoznawstwo
stopień drugi 

studia stacjonarne

Wybrane zagadnienia z teorii sztuki
Forma zajęć: wykład

Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -
ECTS semestr zimowy 2 semestr letni -

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

CEL PRZEDMIOTU
1. przedstawienie typologii sztuk w historycznych uwarunkowaniach, zwłaszcza sztuk ekspresyjnych
2.
3.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. zaliczony kurs teorii sztuki
2.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. Student zna terminologię, rozumie teorie i metodologie sztuki oraz problemy filozofii sztuki K_W04
2. K_W06, K_W13

3. K_W09

W kategorii umiejętności
1. Student potrafi analizować i porządkować zjawiska artystyczne sztuk widowiskowych K_U01

2. K_U04

3. K_U05

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K04

2. Student uczestniczy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, narodu i Europy K_K05

3. K_K06

omówienie problemu natury sztuk performatywnych
prezentacja założeń estetyki sztuk performatywnych

orientacja w zagadnieniach historii sztuki, zwł. współczesnej
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

Student potrafi porównać rózne koncepcje antropologii kultury i filozofii
Student zna aktualnie dyskutowane w literaturze przedmiotu kwestie z zakresu estetyki sztuk 

performatywnych

Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych dziedzin kultury, zwł. 
performatyki, sztuk ekspresyjnych (katartycznych) oraz performatywnych

Student krytycznie analizuje oraz przeprowadza pogłębione interpretacje różnych przejawów 
kultury, zwł. sztuk performatywnych

Student prawidłowo rozstrzyga dylematy zawodowe i kulturowe, łączy postawę szacunku dla 
człowieka z troską o wartości estetyczne, poznawcze i moralne rzeczywistości kulturowej

Student interesuje się aktualnymi wydarzeniami artystycznymi, kulturalnymi, nowymi formami 
ekspresji artystycznej



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. obecność i aktywność na zajęciach 40%
2. egzamin ustny końcowy 60%

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

Wiedza

Umiejętności

Tradycyjne i nowe klasyfikacje sztuk, współczesny problem zakresu pojęcia sztuki, natura sztuk ekspresyjnych i performatywnych, typologia sztuk 
performatywnych, założenia estetyki performatywności, estetyka performatywności a performatyka, estetyka performatywności a personalizm

tradycyjny wykład z prezentacjami multimedialnymi (konieczne komputer, Internet+rzutnik), z elem. metody burzy mózgu i m. dyskusyjnych

Student nie zna 
terminologii, teorii i 

metodologii sztuk i estetyk, 
nie dostrzega związków 
pomiędzy problemami 

estetyki a antropologii, nie 
zna spornych kwestii w 

biezącej literaturze 
przedmiotu

Student posiada 
podstawową wiedzę z 

zakresu teorii i metodologii 
sztuk, zna główne kierunki 

estetyczne, dostrzega 
powiązania między filozofią 

sztuki, estetyką i 
antropologiami kult. I fil., 

krytycznie analizuje 
wybrane zjawiska 

artystyczne

Student zna terminologię, teorię i 
metodologię sztuk, ważne koncepcje 

filozofii sztuki, zwł. współczesnych 
estetyk, dokonuje porównań dziedzin 

antropologicznych i estetycznych, 
orientuje się w aktualnych 

dyskusjach z zakresu współczesnej 
estetyki, zwł. estetyki sztuk 

performatywnych

Student zna terminologię, 
typologie, teorie i 

metodologie sztuki i 
estetyk, sprawnie 

porównuje założenia 
estetyczne sztuk w 

kontekście tendencji 
kulturowych i 

filozoficznych, zna 
aktualnie dyskutowane 
problemy estetyczne

Student nie potrafi 
analizować i interpretować 

zjawisk sztuk 
performatywnych, nie 

integruje wiedzy z różnych 
dziedzin kultury

Student potrafi analizować 
lub porządkować poznane 

zjawiska sztuk 
performatywnych, 
dostrzega związki 
pomiędzy różnymi 

dziedzinami kulturowymi, 
zwł. artystycznymi i  

estetycznymi, podejmuje 
próby interpretacji 
poznanych zjawisk 

artystycznych w kontekście 
nabytej wiedzy 
teoretycznej 

Student potrafi zbierać, 
porządkować i analizować poznane 
zjawiska artystyczne, dokonywać ich 

szerokiej interpretacji, integruje 
wiedzę z różnych dziedzin kultury, 

zwł. artystycznej, estetycznej i 
kulturoznawczej 

Student zbiera, 
porządkuje, dokonuje 
pogłębionej analizy i 

interpretacji w szerokich 
kontekstach kulturowych 

zjawisk artystycznych 
sztuki performatywnej, 

dokonuje 
uargumentowanego 
wartościowania tych 

zjawisk



Kompetencje społeczne

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do zajęć i egzaminu 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.

2.

3.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

2. O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, Lublin 2010, Antropologia widowisk, Warszawa 2006, 
3.

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

student nie interesuje się 
aktualnymi wydarzeniami 
kulturalno-artystycznymi, 
nie dostrzega potrzeby 

postawy wartościującej w 
kulturze

Student dostrzega 
potrzebę postawy 

szacunku wobec dorobku 
artystycznego i dziedzictwa 
kulturowego oraz wykazuje 

aktywność w celu jego 
zachowania, interesuje się 

aktualnym życiem 
artystycznym oraz formami 

ekspresji artystycznej

Student szanuje dorobek artystyczny 
jako część dziedzictwa kultury 
narodu, uczestniczy w życiu 

kulturalno-artystycznym środowiska i 
Europy  

Student aktywnie 
uczestniczy w życiu 

kulturalno-artystycznym 
środowiska bliskiego lub 
mu dalszego, szanuje i 
troszczy się o wartość 
działań artystycznych i 
namysłu estetycznego, 

jako elementu dziedzictwa 
kulturowego

* 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.

E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008, B. Galeyev, New Laokoon, 1992 (on line), projekcje 
multimedialne wybranych wydarzeń sztuk performatywnych, The Cambridge Companion to Performance Studies, 

Cambridge 2008
R. Schechner, Performatyka. Wstęp, Wrocław 2006, M. Carlson, Performans, Warszawa 2007, S. Shepherd, M. Wallis, 

Drama/Theatre/Performance, Routledge 2004, D. Kosiński, wybrane rec. wydarzeń Teatru ZAR, 
E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora, Wrocław 2004, J. Grotowski, Teksty z lat 1965-1969, Wrocław 1990, A. 

Artaud, Teatr i jego sobowtór, Warszawa 1966 

T. Richards, At work with Grotowski on phisical action, Routledge, 1995, J. Makota, O klasyfikacji sztuk pięknych, 
Kraków 1964, M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Estetyka współczesności, Kraków 2001, K. Wilkoszewska, 

Estetyki filozoficzne XX wieku, Kraków 2000, 

F. Rokem, Philosophers&Thespians: Thinking Performance, Stanford 2010

Lublin, dn. 20.07.2012
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