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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theories, Interpretations and Artistic 

Dialogues
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/osoba odpowiedzialna Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

seminarium 60 V i VI 9

Wymagania wstępne Brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej rozwijającej umiejętność opisu i interpretacji.  

Rozwój umiejętności organizacji warsztatu badawczego historyka sztuki.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student zna podstawową terminologię nauk humanistycznych 

oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce (z 
zakresu podjętego przez siebie tematu)

K_W03 K_W05, 
K_W06

W_02 Student wykorzystuje technologie informacyjne w warsztacie 
historyka sztuki

K_W13

W_03 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student samodzielnie wyszukuje informacje, analizuje, 

selekcjonuje i krytycznie interpretuje źródła i literaturę 
przedmiotu (korzystając ze źródeł pisanych i elektronicznych, w 
języku polskim i językach obcych) a także opisuje, analizuje i 
interpretuje dzieła sztuki (w zakresie wybranego tematu)  

K_U02, K_U06

U_02 Student samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności 
badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U03

U_03 Student poprawnie konstruuje pracę licencjacką, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, właściwie 
opracowanym aparatem przypisów, bibliografii, wykazem 
źródeł ikonograficznych

K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student pracuje w zespole, dyskutuje i formułuje wnioski; (m.in.

przez wspólne ustalanie zakresu tematu i określanie własnych 
zadań w obrębie tego samego zagadnienia ramowego 
przedstawianego przez poszczególne osoby reszcie członków 
grupy)

K_K03, K_K-04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Treści programowe zależą od wybranych i realizowanych indywidualnie przez studentów tematów 
prac. W trakcie zajęć nastąpi m.in. omówienie problematyki badawczej związanej z wybranymi 
tematami, zapoznanie z metodologią badawczą i zasadami redagowania prac licencjackich. Poprzez 
prezentację fragmentów swoich prac studenci będą doskonalić umiejętności korzystania z literatury i
materiałów źródłowych oraz opisu, analizy i interpretacji dzieła sztuki.
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Praca badawcza pod 

kierunkiem 
Praca pisemna (fragmenty 
licencjatu)

Wydruk lub zapis na 
nośniku cyfrowym

W_02 Praca z tekstem Praca pisemna (fragmenty 
licencjatu)

Wydruk lub zapis na 
nośniku cyfrowym

W_03 Analiza tekstu
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Dyskusja; Praca badawcza 
pod kierunkiem

Praca licencjacka Oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_02 Dyskusja; Praca badawcza 
pod kierunkiem

Praca licencjacka Oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_03 Dyskusja; Praca badawcza 
pod kierunkiem

Praca licencjacka Oceniony tekst pracy 
pisemnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: 
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie pracy, spełniającej kryteria pracy licencjackiej.
KRYTERIA ZALICZENIA: 
W odniesieniu do efektów kształcenia: 
- ocena niedostateczna oznacza, że nie wszystkie zostały osiągnięte co najmniej w stopniu 
podstawowym; 
- ocena dostateczna oznacza, że każdy z nich został osiągnięty w stopniu podstawowym; 
- ocena dobra oznacza, że efekty kształcenia zostały osiągnięte w stopniu prawie kompletnym; 
- ocena bardzo dobra oznacza, że wszystkie efekty zostały osiągnięte w stopniu zupełnym.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 150

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

Literatura szczegółowa: jest indywidualnie dobierana do realizowanego tematu.

Literatura uzupełniająca

Domańska Ewa, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka, \"Teksty Drugie\" 2010, nr 
1-2. s. 45-55. 
Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007. 
Poprzęcka Maria, Język historii sztuki a język polityki, \"Artium Quaestiones\" t. IV (1990), s. 90-101. 
Świtek Gabriela, Razem czy osobno? Architektura i historia sztuki, [w:] Sztuka przeciwko historii 
sztuki, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2017, s. 135-148. 
Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2009.
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