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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Sztuka współczesna 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Contemporary Art
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 Anna Dzierżyc-Horniak

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 60 V i VI 4

Wymagania wstępne brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami artystycznymi, które miały miejsce w Europie i Stanach
Zjednoczonych po 1945 roku do współczesności
przekazanie wiedzy o trendach i kierunkach współczesnej sztuki światowej i polskiej, w ujęciu 
historycznym i problemowym
zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w praktykach artystycznych oraz teorii sztuki w kontekście 
przemian politycznych, społecznych i kulturowych

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu kierunkowego
WIEDZA

W_01 Student charakteryzuje najważniejsze wydarzenia i kierunki 
rozwoju sztuki światowej i polskiej po 1945 roku

K_W04; K_W

W_02 Student rozpoznaje najważniejsze techniki i metody 
postępowania artystycznego stosowane w sztuce współczesnej 
po 1945 roku

K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu historii 

sztuki dla rozpoznania najważniejszych dzieł sztuki (wydarzeń 
artystycznych) właściwych dla różnych nurtów sztuki 
współczesnej

K_U01
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U_02 Student rozwija umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i 
analizowania informacji korzystając ze źródeł pisanych i 
elektronicznych

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, rozumie 

potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia 
poziomu swojej wiedzy i kompetencji

K_K06

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze zjawiska, kierunki artystyczne, wystawy i artyści 
po 1945 roku.  Zostanie zwrócona uwaga na charakterystyczne techniki artystyczne oraz na wybrane 
dzieła sztuki. 

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 wykład konwencjonalny, 

wykład konwersatoryjny
egzamin karta egzaminacyjna

W_02 wykład konwencjonalny, 
wykład konwersatoryjny, 

egzamin karta egzaminacyjna

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 wykład konwencjonalny, 

wykład konwersatoryjny
egzamin karta egzaminacyjna

U_02 wykład konwencjonalny, 
wykład konwersatoryjny

egzamin karta egzaminacyjna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja obserwacja karta oceny

VI. Kryteria oceny, wagi

Obecność na zajęciach. Egzamin ustny.
Ocena niedostateczna: 
(W) – Student nie potrafi scharakteryzować najważniejszych wydarzeń i kierunków rozwoju sztuki 
światowej i polskiej po 1945 roku. 
(U)  –  Student  nie  posługuje  się  wiedzą  teoretyczną  z  zakresu  historii  sztuki  dla  rozpoznania
najważniejszych  dzieł  sztuki  (wydarzeń  artystycznych)  właściwych  dla  różnych  nurtów  sztuki
współczesnej. 
(K) – Student nie rozumie potrzeby doskonalenia umiejętności i nie stara się podnieść poziomu swojej
wiedzy i kompetencji. 

Ocena dostateczna: 
(W) – Student w dostatecznym stopniu potrafi scharakteryzować najważniejszych wydarzeń i 
kierunków rozwoju sztuki światowej i polskiej po 1945 roku. 
(U) – Student w dostatecznym stopniu posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu historii sztuki dla 
rozpoznania najważniejszych dzieł sztuki (wydarzeń artystycznych) właściwych dla różnych nurtów 
sztuki współczesnej. 
(K) – Student rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności, ale nie potrafi skutecznie podnieść 
poziomu swojej wiedzy i kompetencji. 
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Ocena dobra: 
(W) – Student dobrze charakteryzuje najważniejsze wydarzenia i kierunki rozwoju sztuki światowej i 
polskiej po 1945 roku. 
(U) – Student dobrze posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu historii sztuki dla rozpoznania 
najważniejszych dzieł sztuki (wydarzeń artystycznych) właściwych dla różnych nurtów sztuki 
współczesnej. 
(K) – Student rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności i stara się podnieść poziom swojej wiedzy i
kompetencji. 

Ocena bardzo dobra: 
(W) – Student bardzo dobrze charakteryzuje najważniejsze wydarzenia i kierunki rozwoju sztuki 
światowej i polskiej po 1945 roku. 
(U) – Student bardzo dobrze posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu historii sztuki dla rozpoznania
najważniejszych dzieł sztuki (wydarzeń artystycznych) właściwych dla różnych nurtów sztuki 
współczesnej.
(K) – Student rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności i podnosi poziom swojej wiedzy i 
kompetencji, jest otwarty na nabywania wiedzy z pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60
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