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Kierunek kulturoznawstwo

stopień drugi
studia stacjonarne

Forma zajęć: wykład monograficzny
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.

2.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Ogólna znajomość zagadnień historii sztuki
2. Ogólna znajomość historii Kościoła i podstawowych nurtów duchowości
3. Umiejętność uczenia się i łączenia różnorodnych dyscyplin nauki. Umiejętność interpretacji reprodukowanych dzieł.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. Student zna fachową terminologię z zakresu historii sztuki .

2. Student zna teologiczne założenia duchowości franciszkańskiej i jej wpływ na kulturę.

3.

W kategorii umiejętności

1. K_U01; K_U04; 

2.

3. K_U09; K_U10

Wybrane zagadnienia z wiedzy o sztuce; Motywy franciszkańskie w kościołach, muzeach i galeriach Rzymu

zapoznanie studentów z zagadnieniami recepcji motywów franciszkańskich w  sztuce na przykładzie rzymskich 
kościołów, muzeów i galerii. 

Zapoznanie studentów ze znaczeniem i rozmiarami wpływu duchowości franciszkańskiej na kulturę Europy na 
przykładzie Wiecznego Miasta.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

K_W02; K_W05; K_W10; 
K_W13;

K_W02; K_W05; K_W10; 
K_W13;

Student zna wybrane, podstawowe motywy ikonografii franciszkańskiej oraz najważniejsze 
przykłady ich realizacji w przestrzeni architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła

K_W02; K_W05; K_W10; 
K_W13;

Student potrafi analizować widzę z zakresu historii sztuki oraz historii kościoła i duchowości 
oraz formułować na jej podstawie sądy krytyczne i syntetyczne podsumowania

Student potrafi, korzystając z odpowiednich źródeł i konsultując się ze specjalistami, 
samodzielnie zbadać określony typ duchowości wraz z jego manifestacją w dziełach 

artystycznych.

K_U02; K_U03; K_U05; 
K_U07; K_U08

Student potrafi przygotować konspekt, referat oraz prezentację multimedialną wybranych 
zagadnień sztuki i duchowości franciszkańskiej



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. 2. Prezentacja ilustracji.
SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1. egzamin ustny na zakończenie semestru 70%
2. obecność i aktywność na zajęciach 30%

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

Wiedza

Student potrafi pracować zespołowo w opracowywaniu konkretnych zagadnień z zakresu 
fenomenów duchowości franciszkańskiej przejawiających się w wybranych dziełach sztuki
Student ma świadomość znaczenia franciszkańskiej kultury życia duchowego dla pokoju i 

ładu współżycia społecznego.
Student przejawia twórczą wrażliwość na dzieła sztuki jako pomniki wartości duchowych i 

przyjmuje odpowiedzialność za ochronę i promocję tych wartości.

Wstępne rozumienie duchowości i mistyki franciszkańskiej. Franciszkański  obraz człowieka, świata natury i świata kultury. Zaangażowanie Giotta 
oraz innych najwybitniejszych artystów renesansu i baroku w promocje wizji franciszkańskiej. Wybrane zabytki z terenu Rzymu.

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 
wykładu: Podstawowe 

zagadnienia duchowości 
franciszkańskiej, żywot św 

Franciszka według 
Bonawentury.  Cykl 
giottowski w Asyżu, 

Franciszek w nowożytnym 
malarstwie i rzeźbie. 

Motywy franciszkańskie w 
Rzymie. Student opuścił 

ponad 6 godzin 
dydaktycznych (3 

spotkania).

Student odpowiada w 50 % 
na pytania wymagające 
zrelacjonowania treści 
wykładu: Podstawowe 

zagadnienia duchowości 
franciszkańskiej, żywot św 

Franciszka według 
Bonawentury.  Cykl 
giottowski w Asyżu, 

Franciszek w nowożytnym 
malarstwie i rzeźbie. 

Motywy franciszkańskie w 
Rzymie. Student opuścił 
nie więcej niż 6 godzin 

dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 75 % na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści wykładu: 
Podstawowe zagadnienia 

duchowości franciszkańskiej, żywot 
św Franciszka według Bonawentury.  
Cykl giottowski w Asyżu, Franciszek 
w nowożytnym malarstwie i rzeźbie. 
Motywy franciszkańskie w Rzymie. 

Student opuścił nie więcej niż 4 
godziny dydaktyczne (2 spotkania). 

Student odpowiada w 100 
% na pytania wymagające 

zrelacjonowania treści 
wykładu: Podstawowe 

zagadnienia duchowości 
franciszkańskiej, żywot św 

Franciszka według 
Bonawentury.  Cykl 
giottowski w Asyżu, 

Franciszek w nowożytnym 
malarstwie i rzeźbie. 

Motywy franciszkańskie w 
Rzymie. Student 

angażował się w dyskusje, 
wypowiadając się 

sensownie, krytycznie i 
konstruktywnie, i opuścił 
nie więcej niż 2 godziny 

dydaktyczne (1 spotkanie). 



Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie potrafi: 
dostrzec związku koncepcji 

duchowości 
franciszkańskiej z wizją 

artystyczną kreowaną na 
bazie fenomenu 

franciszkańskiego; nie 
potrafi opisywać i 

interpretować wybranych 
dziel sztuki; nie potrafi, 

korzystając z odpowiednich 
źródeł i konsultując się ze 

specjalistami, samodzielnie 
zbadać wybranych 

realizacji ; nie potrafi 
przygotować, ustnie i na 

piśmie, prezentacji 
dotyczącej wybranej 

kwestii z zakresu 
duchowości i sztuki 

franciszkańskiej; nie potrafi 
dokonać wartościowania w 

zakresie duchowości i 
sztuki franciszkańskiej

Student nie bez trudności 
potrafi dostrzec związek 
koncepcji duchowości 

franciszkańskiej z wizją 
artystyczną kreowaną na 

bazie fenomenu 
franciszkańskiego; potrafi 
opisywać i interpretować 
wybrane dzieła sztuki;  
potrafi, korzystając z 
odpowiednich źródeł i 

konsultując się ze 
specjalistami, samodzielnie 

zbadać wybrane 
realizacje ;potrafi 

przygotować, ustnie i na 
piśmie, prezentację  

wybranej kwestii z zakresu 
duchowości i sztuki 

franciszkańskiej; potrafi 
dokonać wartościowania w 

zakresie duchowości i 
sztuki franciszkańskiej 

Student  potrafi: potrafi dostrzec 
związek koncepcji duchowości 

franciszkańskiej z wizją artystyczną 
kreowaną na bazie fenomenu 

franciszkańskiego; potrafi opisywać i 
interpretować wybrane dzieła sztuki;  
potrafi, korzystając z odpowiednich 

źródeł i konsultując się ze 
specjalistami, samodzielnie zbadać 

wybrane realizacje ;potrafi 
przygotować, ustnie i na piśmie, 
prezentację  wybranej kwestii z 

zakresu duchowości i sztuki 
franciszkańskiej; potrafi dokonać 

wartościowania w zakresie 
duchowości i sztuki franciszkańskiej 

Student z łatwością potrafi: 
potrafi dostrzec związek 
koncepcji duchowości 

franciszkańskiej z wizją 
artystyczną kreowaną na 

bazie fenomenu 
franciszkańskiego; potrafi 
opisywać i interpretować 
wybrane dzieła sztuki;  
potrafi, korzystając z 
odpowiednich źródeł i 

konsultując się ze 
specjalistami, samodzielnie 

zbadać wybrane 
realizacje ;potrafi 

przygotować, ustnie i na 
piśmie, prezentację  

wybranej kwestii z zakresu 
duchowości i sztuki 

franciszkańskiej; potrafi 
dokonać wartościowania w 

zakresie duchowości i 
sztuki franciszkańskiej 

Student wykazuje się 
brakiem zaangażowania w 

pracę zespołową w 
opracowywaniu 

konkretnych zagadnień z 
zakresu duchowości i 

sztuki franciszkańskiej; 
brakiem świadomości 

znaczenia kultury życia 
duchowego i wkładu 
franciszkanizmu dla 

współżycia społecznego; 
brakiem świadomości 
odpowiedzialności za 

kulturę duchową narodu, 
ojczyzny, Europy.

Student wykazuje się 
przeciętnym 

zaangażowaniem w pracę 
zespołową w 

opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z 

zakresu duchowości i 
sztuki franciszkańskiej; nie 

wysoką  świadomością 
znaczenia kultury życia 

duchowego i wkładu 
franciszkanizmu dla 

współżycia społecznego; 
małym poziomem 

świadomości 
odpowiedzialności za 

kulturę duchową narodu, 
ojczyzny, Europy.

Student wykazuje się dużym 
zaangażowaniem  w pracę 

zespołową w opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z zakresu 

duchowości i sztuki franciszkańskiej; 
świadomością znaczenia kultury 

życia duchowego i wkładu 
franciszkanizmu dla współżycia 

społecznego;świadomością 
odpowiedzialności za kulturę 

duchową narodu, ojczyzny, Europy.

Student wykazuje się 
bardzo dużym 

zaangażowaniem w pracę 
zespołową w 

opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z 

zakresu duchowości i 
sztuki franciszkańskiej; 

wysokim poziomem 
świadomości znaczenia 

kultury życia duchowego i 
wkładu franciszkanizmu dla 

współżycia społecznego; 
wysokim poziomem 

świadomości 
odpowiedzialności za 

kulturę duchową narodu, 
ojczyzny, Europy.



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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do egzaminu 10
przeglądanie ilustracji 20

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.

3.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.

4.

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

* 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.

Agostino Gemelli, Franciszkanizm. Warszawa: 1988
Lázaro Iriarte, Historia franciszkanizmu. Kraków: 1998,

Franciszek z Asyżu: Reguła niezatwierdzona. W: Pisma św. Franciszka z Asyżu. K. Ambrożkiewicz OFMCap (tłum.). 
Warszawa: 1990,, s. 53-85. 

Gieben S.,  Philip Galle's engravings illustrating the life of Francis of Assisi. Roma 1977
Gieben S., Lo stemma francescano origine e sviluppo, Istituto storico dei Cappuccini, Roma 2009

 Gieben S.,  L’arbero serafico e Carlo de Arenberg, Istituto storico dei Cappuccini, Roma 2008
Guilloux F.,  Saint François d'Assise et l'ange musicien . Thème et variations iconographiques dans les collections du 

Museo Francescano de Rome. Istituto storico dei Cappuccini. (2010)- Iconographia franciscana 20, Roma 2010.  

o. Dr Cyprian Janusz Moryc
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