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·	Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu
Zjawiska paramistyczne w ikonografii chrześcijańskiej
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Paramistic phenomena in Christian iconography
Kierunek studiów 
historia sztuki
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
stacjonarne
Dyscyplina
nauki o sztuce
Język wykładowy
polski
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Forma zajęć (katalog zamknięty ze słownika)
Liczba godzin
semestr
Punkty ECTS
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15
V
3



Wymagania wstępne



·	Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1 – Ukazanie specyfiki przekładania języka mistyki na język sztuki
C2 – Zapoznanie studentów z najpopularniejszymi typami ikonografii ukazującej zjawiska zaliczane do fenomenów paramistycznych




·	Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Symbol
Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do efektu kierunkowego
WIEDZA
W_01
Student rozpoznaje typy ikonografii chrześcijańskiej ukazujące zjawiska paramistyczne.
K_W04
W_02
Student objaśnia treści teologiczne zawarte w przedstawieniach zjawisk paramistycznych.
K_W04
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
Student analizuje teksty źródłowe i ich związki z ikonografią fenomenów paramistycznych.
K_U01
U_02
Student wskazuje i definiuje kontrowersje związane z funkcjonowaniem w sztuce tematyki ilustrującej zjawiska z pogranicza mistyki.
K_U01

·	Opis przedmiotu/ treści programowe
·	Definicja zjawisk paramistycznych, wskazanie na kontrowersje w pojmowaniu poszczególnych zjawisk.
·	Doświadczenie mistyczne jako wyzwanie dla sztuki; artysta, który mierzy się z językiem mistyków.
·	 Specyfika ilustrowania w ikonografii zjawisk paramistycznych.
·	Omówienie najpopularniejszych typów ikonografii.

·	Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol efektu
Metody dydaktyczne
(lista wyboru)
Metody weryfikacji
(lista wyboru)
Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)
WIEDZA
W_01
Wykład konwersatoryjny
egzamin ustny
protokół
W_02
Wykład konwersatoryjny.
egzamin ustny
protokół
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
Wykład konwersatoryjny
egzamin ustny
protokół
U_02
Wykład konwersatoryjny
egzamin ustny
protokół


·	Kryteria oceny, wagi
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Egzamin ustny na koniec semestru.


·	Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
15
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta
15

·	Literatura
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