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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Sztuki wizualne i widowiskowe

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Visual and spectacular arts

Kierunek studiów Filologia polska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne

Dyscyplina Literaturoznawstwo

Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. Dr Mariusz Lach

Forma zajęć (katalog

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30

konwersatorium 30 I

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne - Podstawowa wiedza o tradycji, kulturze, instytucjach kultury oraz z 
zakresu historii sztuki
- Umiejętność krytycznego oglądu różnych zjawisk z zakresu sztuk 
plastycznych i wizualnych

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - Znajomość wybranych kategorii z zakresu krytyki literackiej i artystycznej (kierunki, prądy w 
sztuce, najważniejsi twórcy sztuki polskiej i światowej, instytucje kultury)

C2 - Umiejętność analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki plastycznej i wizualnej

C3 - Umiejętność oceny i hierarchizacji różnych zjawisk związanych ze sztuką plastyczną i wizualną, 
ocena w perspektywie tradycji szkół artystycznych, kierunków, prądów
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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 i rozumie kontekst współczesnych badań w zakresie
sztuk wizualnych i widowiskowych

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student dzięki znajomości terminologii i teorii z zakresu 
kulturoznawstwa potrafi interpretować i analizować wytwory 
kultury

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student jest przygotowany do oceny współczesnych zjawisk i 
tendencji kultury

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. podstawowe terminy z krytyki sztuk widowiskowych
2. najnowsza sztuka wobec tradycji
3. nowe dziedziny sztuki: performance, sztuka w Sieci
4. instytucje kultury i sztuki
5. sztuka: wobec religii, historii, wartości
6. sztuka amatorska
7. promocja wydarzenia artystycznego
8. lubelskie miejsca sztuki

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Dyskusja obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Metoda metaplanu obserwacja Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Metoda projektu Obserwacja Karta oceny projektu

V. Kryteria oceny, wagi…
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Kryteria oceny:

30% - obecność studenta na zajęciach

30% - prezentacja indywidualna

40% - kolokwium

VI. Obciążenie pracą studenta

 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30 godzin 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 godzin 

VII. Literatura

Literatura podstawowa

Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.
Guzek Ł., Performatyzacja sztuki: sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki, Gdańsk
2013.
Postacie końca sztuki w estetyce współczesnej, red. D. Czakon, Kraków 2013.
Sikora P., Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010, Wrocław 2015.
Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński, Bielsko-Biała 2005.
Smolińska M., Puls sztuki : około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań 2010.
Starzyński J., O naukowo-krytycznej interpretacji dzieła sztuki, Warszawa 1950.
Wiedza o kulturze. Epoki. Dzieła. Artyści, red. A. Włodarczyk-Kulak, Bielsko-Biała 2005.
Wobec sztuki : historia-krytyka-teoria, red. E. Wolicka, Lublin 1992.

Literatura uzupełniająca

Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, red. M. Marczak, Olsztyn 2014. 
Od awangardy do postmodernizmu, red. G. Dziamski, Warszawa 1996
Sztuki wizualne jako nośnik ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.
Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000.


