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·	Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu
Obrazy przyrody w sztuce średniowiecznej i jej interpretacje. 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Images of nature in medieval art and its interpretations
Kierunek studiów 
Historia sztuki
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
stacjonarne
Dyscyplina
Nauki o sztuce
Język wykładowy
polski

Koordynator przedmiotu
Dr Małgorzata Żak-Kulesza


Forma zajęć (katalog zamknięty ze słownika)
Liczba godzin
semestr
Punkty ECTS
wykład
15
VI
3

Wymagania wstępne
Brak 


·	Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1 Wspieranie i rozwijanie zainteresowań obrazowaniem przyrody w sztuce średniowiecznej, odkrywaniem źródeł inspiracji artystycznych i stanu wiedzy na temat świata przyrody
C2 Poznanie sposobów interpretacji przyrody w dziełach sztuki, w obiektach historycznych z uwzględnieniem kontekstu historycznego, kulturowego, religijnego oraz ówczesnego stanu wiedzy o świecie przyrody




·	Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Symbol
Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do efektu kierunkowego
WIEDZA
W_01
Student zna procesy zdobywania wiedzy o świecie przyrody w dawnych wiekach, przemianach w sposobie odwzorowywania roślin w sztuce
K_W04
W_02
Student rozpoznaje dzieła teoretyczne i artystyczne poświęcone przyrodzie oraz kontekst kulturowy, w jakim powstały, rozumie wpływ myśli filozoficznej i oddziaływań religijnych 
K_W01, K_W04
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
Student omawia, analizuje dzieła sztuki i określa ich znaczenie w kontekście średniowiecznego przyrodoznawstwa, jak i stylistycznych przemian obrazowania przyrody w sztuce 
K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
Student chętnie uczestniczy w dyskusjach, prezentuje swoją argumentację, jak również nawiązuje dialog z grupą, z zespołem, z którym omawia określone zagadnienie
K_K01

·	Opis przedmiotu/ treści programowe
·	Grecko–arabska wiedza przyrodnicza i jej europejska recepcja w XIII wieku
·	Średniowieczne źródła wiedzy o przyrodzie - traktaty i encyklopedie na temat wiedzy o świecie przyrody oraz zawarte w nich ilustracje
·	Pierwsze szkoły medyczne w Salerno i Montpellier oraz ogrody botaniczne w Padwie i Bolonii i ich rola w pogłębianiu wiedzy o świecie przyrody. Ilustracje przyrodnicze.
·	Ogrody średniowieczne – tam gdzie człowiek spotyka się z naturą. Formy, funkcje, aranżacje historycznych ogrodów.
·	Dzieła agronomiczne, kalendarze oraz dekoracje freskowe wnętrz obrazujące człowieka w rytmie przyrody
·	Ogrody przyzamkowe i ogrody w salach zamków – omówienie wybranych przykładów
·	Ogrody zmysłów – zapachy i ich rola w ogrodach i sztuce średniowiecznej
·	Rośliny w sztuce mistrzów niderlandzkich – znaczenie, źródła inspiracji, sposoby interpretacji.

·	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 konwencjonalny z prezentacją multimedialną
zaliczenie ustne
protokół

W_02
wykład konwersatoryjny 
zaliczenie ustne
protokół
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
analiza dzieła sztuki
obserwacja
protokół
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
dyskusja 
obserwacja 
raport z obserwacji 


·	Kryteria oceny, wagi
Podstawą zaliczenia jest obecność na wykładzie (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ustnego. 
Ocena bardzo dobra: student z erudycją, w sposób płynny, merytorycznie poprawny i bezbłędnie omawia zagadnienia problemowe, odwołuje się do licznych przykładów i trafnie dobranych do tematyki lektur.
Ocena dobra: student w sposób poprawny, merytorycznie dobry, z niewielkimi uchybieniami omawia wskazane zagadnienie, podaje niewiele przykładów.
Ocena dostateczna: student w sposób ogólny omawia zagadnienie problemowe, nie odwołuje się do zalecanych lektur, wykazuje ogólną orientację w omawianej problematyce.
Ocena niedostateczna; student nie potrafi omówić żadnego zagadnienia, nie odwołuje się do żadnych przykładów, nie wykazuje znajomości lektur.


·	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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