
KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Historia sztuki nowoczesnej w Polsce
Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of modern art in Poland
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 prof. dr hab. Lechosław Lameński

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 60 V i VI 4

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza w zakresie najważniejszych wydarzeń z historii Polski 
XVIII-XX wieku

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

1. Prezentacja sztuki polskiej od 2 połowy XVIII wieku do 1939 roku
2. Nabycie umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki nowoczesnej w szerokim 

kontekście zjawisk kulturowych, w fachowej terminologii
3. Przygotowanie studentów do świadomego odbioru dzieł sztuki nowoczesnej 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu kierunkowego
WIEDZA

W_01 Student  definiuje  zjawiska  sztuki  polskiej  od  około 1750  do
1939 i charakteryzuje dzieła wybranych twórców (malarstwo,
rzeźba i architektura), oraz instytucji związanych ze sztuką

K_W04

W_02 Student charakteryzuje główne nurty i style malarstwa, rzeźby 
i architektury polskiej od około 1750 do 1939 i potrafi je 
przeanalizować na konkretnych przykładach

K_W04

W_03 Student charakteryzuje specyfikę działalności kolekcjonerskiej 
w XIX wieku

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student wykorzystuje podstawową wiedzę dotyczącą historii 

sztuki polskiej w latach 1750-1939 w celu analizowania i 
interpretowania dzieł sztuki w aspekcie zarówno formalnym, 
jak i treściowym. Wskazuje autora, czas powstania, styl dzieł 
sztuki polskiej z tego okresu, umieszcza je na szerszej mapie 
zjawisk artystycznych

K_U01



U_02 Student formułuje najważniejsze problemy sztuki polskiej lat 
1750-1939, z uwzględnieniem nurtów historycznych, 
narodowych i awangardowych

K_U01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Architektura, malarstwo i rzeźba okresu klasycyzmu, w połączeniu z rolą króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz czołowych przedstawicieli arystokracji. 
2. Rozwój malarstwa polskiego w XIX wieku, omówienie twórczości najwybitniejszych 
przedstawicieli poszczególnych nurtów: romantyzmu, realizmu i historyzmu. 
3. Życie artystyczne i szkolnictwo na ziemiach polskich w XIX wieku. 
4. Najwybitniejsi polscy kolekcjonerzy. 
5. Kolonie artystów polskich poza granicami dawnej Rzeczypospolitej w XIX i na pocz. XX w. 
6. Wybrane zjawiska zachodzące w architekturze, malarstwie i rzeźbie polskiej XIX i XX wieku (do 
1939).

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 egzamin ustny protokół
W_02 Wykład konwencjonalny egzamin ustny protokół
W_03 Wykład konwencjonalny egzamin ustny protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza dzieła sztuki egzamin ustny protokół
U_02 Analiza dzieła sztuki egzamin ustny protokół

VI. Kryteria oceny, wagi
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach i zdanie egzaminu ustnego.

KRYTERIA ZALICZENIA EGZAMINU: 
Ocena końcowa uzyskana z egzaminu ustnego
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.

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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