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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Historia sztuki nowożytnej powszechnej
Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of early modern European 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 hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 60 III i IV 4

Wymagania wstępne 1. Znajomość plastyki oraz porządków architektonicznych starożytnej Grecji i 
Rzymu.
2. Znajomość podstawowej terminologii z zakresu historii sztuki. 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Zrozumienie i rozpoznawanie zjawisk oraz przemian na obszarze sztuki nowożytnej europejskiej.
C2. Dążenie do stworzenia syntezy dziejów sztuki w Europie od XV do XVIII wieku.

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 nowożytnej w Europie w układzie
chronologicznym. 

K_W04

W_02 Student przedstawia genezę form i typów architektonicznych oraz 
ich przemiany a także wskazuje styl, funkcje i treści ideowe sztuk 
plastycznych (rzeźba, malarstwo, grafika) w okresie nowożytnym.

K_W04, 

W_03 Student charakteryzuje kulturowy kontekst sztuki i architektury 
nowożytnej.

K_W04, 

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student interpretuje dzieło sztuki nowożytnej, wskazując jego 

pochodzenie i kontekst.
K_U01, K_U05

U_02 Student formułuje najważniejsze problemy europejskiej sztuki i 
architektury nowożytnej.

K_U01, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student postrzega kulturową doniosłość artystycznego i 

architektonicznego dziedzictwa sztuki i kultury europejskiej oraz 
konieczności jej zachowania dla dalszych pokoleń.

K_K01
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Malarstwo, rzeźba i architektura w piętnastowiecznej Florencji.
Malarstwo, rzeźba i architektura dojrzałego renesansu w Italii.
Sztuka przełomu epok w Europie Północnej.
Pojęcie i sztuka manieryzmu w Italii.
Sztuka XVI w. w Europie Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem Francji i Niderlandów.
Początki baroku w architekturze i rzeźbie włoskiej
Tendencje klasycyzujące w architekturze europejskiej XVII w.
Malarstwo niderlandzkie XVII w.
Malarstwo hiszpańskie XVII w.
Malarstwo, rzeźba i architektura baroku włoskiego.
Malarstwo i rzeźba francuska XVII w.
Malarstwo, rzeźba i architektura francuska XVIII w. 
Architektura i plastyka krajów niemieckojęzycznych w XVIII w.
 

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

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja obserwacja raport z obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi
Egzamin ustny, obejmujący pytania teoretyczne oraz praktyczne rozpoznanie i omówienie 
prezentowanych przez egzaminatora dzieł sztuki.
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna (nie potrafi rozpoznać) najważniejszych zabytków sztuki nowożytnej i ich 
twórców.
(U) - Student nie potrafi właściwie i z zastosowaniem odpowiedniej 
terminologii zidentyfikować, datować i opisać dzieła sztuki nowożytnej oraz wskazać jego twórcy.
Ocena dostateczna:
(W) - Student zna (potrafi rozpoznać) najważniejsze zabytki sztuki nowożytnej i ich twórców.
(U) - Student potrafi właściwie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii zidentyfikować, datować 
i scharakteryzować dzieła sztuki nowożytnej i wskazać ich twórców. 
Ocena dobra:
(W) - Student zna (potrafi rozpoznać) najważniejsze zabytki sztuki nowożytnej i ich twórców, a także 
zna okoliczności ich powstania.
(U) - Student potrafi właściwie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii zidentyfikować, datować 
i scharakteryzować najważniejsze zabytki sztuki nowożytnej i wskazać ich twórców, a także umieścić 
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je w kontekście kulturowym.
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student zna najważniejsze zabytki sztuki nowożytnej i ich twórców, okoliczności ich powstania 
oraz możliwe źródła inspiracji.
(U) - Student potrafi umieścić w kontekście kulturowym najważniejsze zabytki sztuki nowożytnej oraz 
ocenić ich znaczenie dla rozwoju twórczości artystycznej następnych epok. 

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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