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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Sztuka w sieci 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Net Art 

Kierunek studiów  humanistyka cyfrowa 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia, magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Agnieszka Czechowicz 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 2 

 

Wymagania wstępne 1. Podstawowy zakres informacji z wiedzy o sztuce i nowych mediach; 
2. Gotowość aktywnego poszerzania wiedzy; 
3. Kultura osobista gwarantująca udział w zajęciach w sposób 
umożliwiający ich niezakłócony przebieg. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

 

C1. Nabycie wiedzy z zakresu estetycznych problemów sztuki nowych mediów. 

C2. Nabycie umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki nowoczesnej w szerokim kontekście 
zjawisk kultury najnowszej;  

C3. Przygotowanie do analizy i oceny współczesnych zjawisk z obszaru kultury cyfrowej oraz 
świadomego korzystania z jej wytworów. 

 

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 specyfikę badań nad twórczością 
artystyczną, a zwłaszcza nad kulturą wizualną oraz sztuką 
nowych mediów. 

K_W01 

W_02 Student zna i rozumie specyfikę kulturowej oferty mediów 
elektronicznych oraz znaczenie sztuki w cywilizacji cyfrowej; 
rozpoznaje odniesienia sztuki nowych mediów do różnych 
paradygmatów estetycznych, estetyki klasycznej oraz 
identyfikuje retoryczne i filozoficzne konteksty twórczości 

K_W06 
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internetowej; definiuje podstawowe pojęcia związane ze sztuką 
nowych technologii. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi dokonać analizy dyskursu krytycznego 
obejmującego zjawiska sztuki nowych mediów oraz wskazać 
macierzysty dla niego kontekst pośród idei estetycznych i 
filozoficznych. 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest przygotowany do formułowania własnych sądów 
na temat uczestnictwa w internetowym obiegu dóbr kultury; 
jest gotów do włączenia się w dyskurs krytyczny dotyczący 
wartości i oddziaływania form sztuki nowych mediów. 

K_K01 

K_02 Student jest gotów do inicjowania i aktywnego uczestniczenia  w 

przestrzeni Internetu w działaniach na rzecz zachowania, rozwoju i 
promocji dziedzictwa kulturowego Polski. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Internet jako nowe muzeum: przestrzeń prezentacji, wymiany i współtworzenia poza 
ograniczeniami materialności, obok pieczęci instytucji, bez kompetencji eksperckich, bez struktur 
hierarchicznych. 
2. Sztuka cybernetyczna – źródła, istota, znacznie. 
3. Sztuka technologiczna: sztuka w sieci wobec teorii sztuki. 
4. Cyber-mimesis? Cyber-katharsis? Cyber…? Sztuka w sieci i kategorie estetyczne. 
5. Nowe technologie a doświadczenie estetyczne. 
6. Artysta między naturą, kulturą i nowoczesną technologią. 
7. Sztuka w cyberkulturze jako fakt antropologiczny – refleksja humanistyczna. 
8. Technospołeczny kontekst sztuki cybernetycznej. Obraz jako narzędzie perswazji i 
oddziaływania społecznego. 
9. Poezja, fabuła i fikcja w sieci. 
10. Klasyczności i awangardy: wirtualne paradygmaty estetyczne. 
11. Piękno w sieci (oraz kicz). 
12. Sztuka w sieci i kompetencje odbiorcze. Kontekst, cytat, symbol, alegoria, konceptualizm. 
13. Wartościowanie w sztuce nowych mediów. 
 

 

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, 
wykład konwersatoryjny, 
wykład problemowy, 
analiza dzieła sztuki 

egzamin protokół 

W_02 Wykład konwencjonalny, 
wykład konwersatoryjny, 
wykład problemowy, 
analiza dzieła sztuki 

egzamin protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Analiza dzieła sztuki, 
analiza tekstu 

egzamin protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja  egzamin protokół 

K_02 Dyskusja egzamin protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi:  

 

20% - uczestnictwo w wykładzie;  

80% - egzamin (oceniony co najmniej na ocenę pozytywną) 

 

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 

1. Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] tenże, Anioł historii. Eseje, 
szkice, fragmenty, Poznań 1996.  
2. Jan Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966. 
Konrad Chmielecki, Estetyka obrazu filmowego od analogowego mise–en–scène do cyfrowego mise–
en–page, Łódź 2009.  
3. Maria Gołębiewska, Pytania o estetykę obrazu cyfrowego , [w:] Aesthetica perennis?, red. L. 
Sosnowski, Kraków 2001. 
4. Barbara Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków 2003. 
5. Ryszard W. Kluszczyński, Obrazy nomadyczne i postobrazy. Transformacja, transgresja i 
hybrydyczność w sztuce nowych mediów, [w:]Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce 
współczesnej, red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Łódź 2015. 
6. Ryszard W. Kluszczyński, Paradygmat sztuk nowych mediów, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85. 
7. Andrzej Leśniak, Współczesne studia nad kulturą wizualną: poststrukturalistyczne klisze i krytyka 
anachroniczna, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010, nr 2(8). 
8. Lev Manowich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.  
9. Luigi Pareyson, estetyka. Teoria formatywności, przeł. K. Kasia, Kraków 2009. 
10. Piotr Stasiowski, Utopia technoromantyczna, „Format ” 2007, nr 2 (52). 
11. Ewa Wójtowicz, Net art, Kraków, 2008. 

Literatura uzupełniająca 

Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „ArtiumQuaestiones” 
2006 nr 17. 
Umberto Eco, Historia piękna, Poznań 2005. 
Umberto Eco, Historia brzydoty, Poznań 2007. 

 

 


