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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Sztuki wizualne w kulturze. Perspektywa 
krytyczno-literacka

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Visual arts in culture. Critical and literary perspective

Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I, II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Małgorzata Peroń

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium 30 I
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 Wiedza za zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego
W2 Wiedza z zakresu analizy i interpretacji dzieła sztuki
W3 Znajomość podstawowych terminów oraz zjawisk z historii literatury

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zdobycie wiedzy z zakresu związków pomiędzy poezją a sztukami wizualnymi (plastyka, teatr, 
animacja, sztuki muzyczne)
C2 Umiejętność krytycznej oceny zjawisk z pogranicza literatury i sztuki
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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 posiada bazę teoretyczną i metodologiczną do 

opisywanie, interpretowania i krytycznej oceny zjawisk z zakresu
korespondencji sztuk, w tym sztuk wizualnych

K_W08

W_02 Student ma ogólną orientację w zakresie rozumienia kultury, jej 
obszarów i terminologii związanej ze sztukami wizualnymi

K_W09

W_03 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie odbioru, analizy i 
interpretacji aksjologicznej wizualnych i cyfrowych tekstów 
kultury

K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student jest zdolny do oceny głównych zjawisk i tendencji 

kształtujących współczesną kulturę literacko-wizualną i jest 
gotów do uczestnictwa w dyskusji w obrębie problematyki 
krytycznoliterackiej poświęconej sztukom wizualnym. Potrafi 
swobodnie operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych 
dzieł literackich i z pogranicza sztuk wizualnych

K_U9

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do analizowania i tworzenia krytycznego dyskursu 

naukowego oraz dokonywania ewaluacji w zakresie sztuk wizualnych 
K_01
K_02

K_02 ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną 
postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w 
wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej

K_K06

Efekty kształcenia dla cyklu 2018-2020: K_W05 K_,W06, K_W14

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

 Zagadnienia tematyczne:
1. Kultura wzrokowa i wizualna
2. Charakterystyka terminu poezja wizualna, najważniejsze realizacje
3. Poezja konkretna - przedstawiciele i przykłady
4. Etiuda poetycka - związki poezji i muzyki
5. Animacja poetycka - poezja w świecie filmu 
6. Problematyka gatunku: wideopoezja, video-art, 
7. Literatura a kino artystyczne i kino awangardowe
8. Poezja w przestrzeni Internetu: nowe technologie i poezja cybernetyczna, cyberkultura

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się

Symbol Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji
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efektu (lista wyboru) (lista wyboru) (lista wyboru)

WIEDZA
W_01
W_02, 
W_03

Wykład, praca z tekstem 
źródłowym, dyskusja

wypowiedź ustna, pisemna Prezentacja na zajęciach – 
plan wypowiedzi 

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Wypowiedź ustna, udział w 

dyskusji
Prezentacja efektów 
nabytych umiejętności

Karta pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01, 
K_02

Postawa szacunku dla pracy
i poglądów innych osób, 
poszanowanie praw 
autorskich

Obserwacja Bieżące kształtowanie 
postaw

VI. Kryteria oceny, wagi…

I semestr zajęć kończy się uzyskaniem zaliczenia na podstawie:

1. Aktywność na zajęciach 25%

2.  Frekwencja na zajęciach: dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru 
25%

3. Przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach analizy wybranej pracy z pogranicza sztuk 
wizualnych, do pracy dołączona bibliografia związana z omawianym tematem 50%
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
A. Bielak, Ut pictura poesis, ut poesis pictura : o związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do 
XVIII wieku, Warszawa 2013.
M. Dawidek Garilicka, Historia tekstu wizualnego : Polska po 1967 roku, Wrocław 2012.
J. Donguy, Poezja eksperymentalna : epoka cyfrowa : (1953-2007), tłum. M. Madej, Gdańsk 2014.
M. Giżycki, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia 
międzywojennego, Warszawa 1996;
D. Kujawa,  Wiedopoezja: szkice, Katowice 2014.
Literatura a sztuki wizualne (szkice), red. A. Antoniewicz, K. Grucka, J. Koziołek, Katowice 2012.
M. Mikołajczyk, Synergizm awangardy : obraz i słowo a paradygmat mądrości sztuki awangardowej, 
Koszalin 2017.
P. Rypson, Piramidy, słońca, labirynty : poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku, Warszawa 
2002.
 Stefan i Franciszka Themerson. Poszukiwania wizualne, kat. wystawy, Łódź 1981.
Wzrokocentryzm, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze, red. B. Bodzioch-Bryła, Kraków 
2017.
Literatura uzupełniająca
M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie" 2001, nr 5. 
S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981.
Sztuka interpretacji, wybór i oprac. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1971, t. 2, Wrocław 1973.


