
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Wybrane zgadnienia z poznawczej teorii sztuki (konwersatorium) 

IV rok studiów stacjonarnych III stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Znajomość problematyki poznawczej teorii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem jej implikacji 

dla literaturoznawstwa.  

C2 Umiejętność rozpoznawania poznawczego wymiaru dzieł sztuki, odczytywania treści 

poznawczych w nich zawartych.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Dobra znajomość języka angielskiego, zaawansowana wiedza na temat literatury i sztuki w ogóle. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Wiedza 

EK P_W01 Student zna anglojęzyczną terminologię w zakresie estetyki i literaturoznawstwa. 

EK P_W02 Student ma zaawansowaną wiedzę na temat poznawczej koncepcji sztuki (np. na temat 

takich zagadnieniach jak problem prawdy w sztuce, znaczenie formy dla poznawczej roli sztuki, 

obecność treści filozoficznych w literaturze, sztuka jako eksploracja świadomości); rozumie 

implikacje tej teorii dla nauk humanistycznych.   

EK P_W03 Student rozumie problematykę złożonych relacji między literaturoznawstwem, estetyką, 

naukami humanistycznymi, sztuką, teorią poznania. 

EK P_W04 Student orientuje się w problematyce języka w odniesieniu do sztuki, poznania i nauk 

humanistycznych.  

EK P_W05 Student dobrze rozumie społeczno-kulturowy kontekst sztuki.  

Umiejętności 

EK P_U01 Student potrafi w stopniu zaawansowanym przedstawić założenia poznawczej teorii sztuki 

w jej współczesnym brzmieniu oraz zna historię tej koncepcji; umie też zająć krytyczne stanowisko w 

odniesieniu do wielu szczegółowych zagadnień, jakie składają się na tę koncepcję.  

EK P_U02 Student umie wskazać poznawczy wymiar sztuki w odniesieniu do poszczególnych dzieł 

sztuki, w tym zwłaszcza współczesnych utworów literackich.    

EK P_U03 Student potrafi odnieść problematykę poznania poprzez sztukę do prowadzonych przez 

siebie badań nad literaturą. 

EK P_U04 Student zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne dyskutowanie o 

problematyce estetycznej, epistemicznej i literaturoznawczej.  

Kompetencje społeczne 

EK P_K01 Student potrafi dyskutować, precyzyjnie i logicznie przedstawiać argumenty na rzecz  

prezentowanych przez siebie poglądów własnych i stanowisk innych autorów; umie zachować wobec 

nich krytycyzm. 

EK P_K02 Student interesuje się stanem współczesnej sztuki, rozumie jej znaczenie i społeczny 

kontekst. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I   

K1 Wprowadzenie: sztuka jako aktywność poznawcza (Ewa Borowiecka, Marian 

Przełęcki); człowiek i sztuka (Denis Dutton) 
2 



K2 Prawda w sztuce (Piotr Gutowski) 2 

K3 Znaczenie formy (Mark Schorer, Umberto Eco); problem interpretacji 2 

K4 Dzieło sztuki jako eksperyment; problem uzasadnienia poznania uzyskanego poprzez 

sztukę (konteksty: odkrycia i  uzasadnienia); subiektywizm/obiektywizm; racjonalizm/ 

empiryzm poznania w sztuce; metodologia sztuki? 

 

K5 Tryb fikcji a poznanie; powieść jako eksploracja świadomości (David Lodge 

„Consciousness and the Novel”) 
2 

K6 Literatura a filozofia 2 

K7 Podstawowe kategorie sztuki (werbalna, niewerbalna; przedstawiająca i abstrakcyjna; 

posługująca się trybem fikcji lub nie) a jej funkcja poznawcza 
 

K8 Piękno (i inne kategorie estetyczne) a poznawcza koncepcja sztuki 2 

K9 Sprzeczność w sztuce (poetyka postmodernistyczna) a poznawcza funkcja sztuki 2 

K10 Refleksja nad sztuką we współczesnej sztuce (na przykładzie literatury metafikcyjnej) 2 

K11 Poznawcza koncepcja sztuki Karla R. Poppera  2 

K12 Poznawcza koncepcja sztuki Hansa-Georga Gadamera  

K13 Poznawcza koncepcja sztuki Virignii Woolf 2 

K14 Poznawcze ujęcie sztuki a nauki humanistyczne badające sztukę 2 

K15 Podsumowanie kursu  2 

 Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Tablica, rzutnik multimedialny, dostęp do literatury i baz danych z dziedziny nauk humanistycznych 

(Project MUSE, JSTOR, etc). 

SPOSOBY OCENY  

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

nieusprawiedliwionych. 

P2 Aktywny udział w dyskusjach. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie do zajęć 90 

Udział w zajęciach 30 

Konsultacje z prowadzącym 2 

SUMA 122 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Brak zaliczenia 
Zaliczenie bez 

oceny 
  

Efekt: 

wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy o 

poznawczej roli 

sztuki, ani o jej 

implikacjach dla 

humanistyki.  

Student posiada 

wiedzę ns temat 

współczesnych 

koncepcji 

poznawczej roli 

sztuki i rozumie  

znaczenie tej 

koncepcji dla 

humanistyki. 

  

Efekt: 

umiejętności 

Student nie osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

przedstawienia 

poznawczej 

koncepcji sztuki i 

identyfikowania  

poznawczego 

wymiaru 

poszczególnych 

dzieł sztuki.  

Student osiągnął 

umiejętności 

przedstawienia 

poznawczej 

koncepcji sztuki i 

identyfikowania  

poznawczego 

wymiaru 

poszczególnych 

dzieł sztuki.   

  



Efekt: 

kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach albo 

bierny udział. 

Student jest 

przygotowany do 

zajęć, uczestniczy w 

nich aktywnie. 

Samodzielnie 

poszerza swoją 

wiedzę. 

.  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Forma zajęć: dyskusje o zagadnieniach związanych z poznawczym ujęciem sztuki (prawda w sztuce, 

dzieło sztuki jako eksperyment, itp.), gdzie punktem wyjścia są wyznaczone teksty filozoficzne i 

literaturoznawcze, a punktem odniesienia – współczesna sztuka, głównie literatura 

angielska/amerykańska.  

Kurs prowadzony jest w języku angielskim. 

Konsultacje: piątek 12.20-13.50, pok. C-941/949. 

 

 

 

 


