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Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o znaczeniach obrazów i przedstawienie podstawowych metod ich
interpretacji.
Doskonalenie umiejętności interpretacji dzieła sztuki w wybranych kontekstach historycznych, społecznych,
kulturowych.
Zachęcenie studentów do dalszego samokształcenia, świadomego odbioru dzieła sztuki.

Wymagania wstępne: Zainteresowanie problematyką sztuki. Wiedza zdobyta podczas wcześniejszych etapów kształcenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe teorie, metodologie i
terminologię z zakresu języka sztuki K_W021 EP1

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
tekstów kultury wizualnej K_W032 EP2

zna i rozumie związki sztuki i literatury polskiej ze sztuką,
historią, kulturą i literaturą powszechną K_W043 EP3

zna i rozumie literackie i pozaliterackie (historyczne,
filozoficzne, społeczne, ideologiczne, kulturowe)
konteksty sztuki
kształtujące procesy jej tworzenia i odbioru

K_W014 EP4

umiejętności

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji tekstów kultury,
a szczególnie dzieła obrazowego K_U011 EP5

potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się
przez całe życie, zwłaszcza w zakresie dotyczącym o
dzieła sztuki

K_U102 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, świata,
budowania tożsamości i rozwijania więzi społecznych, ze
świadomością roli, jaką w tym procesie odgrywa wiedza
o sztuce i kulturze

K_K01
K_K041 EP7

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na
temat recepcji sztuki oraz uznawania znaczenia tej
wiedzy w pracy zawodowej

K_K032 EP8
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21. Zasady i narzędzia opisu formalnego dzieła sztuki na wybranych przykładach 2

22. Podstawy terminologii 2

43. Symboliczne znaczenia dzieła, ikonografia i ikonologia 2

24. Analiza kontekstualna dzieła 2

25. Forma jako nośnik znaczenia 2

16. Metoda psychoanalizy 2

27. Sztuka współczesna i nowe metody analizy dzieła sztuki 2

dyskusja, referat, interpretacja dzieła, Prezentacja,Metody kształcenia

A. Rottenberg (2005):  Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Warszawa

Anne D'Alleva (2013): Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków

E. Gombrich (1997): O sztuce, Arkady, Warszawa

J. Białostocki  (2004): Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Aktywny udział w dyskusji (30% oceny końcowej),
przygotowanie tez do jednej z dyskusji (20%oceny końcowej),
praca pisemna interpretacyjna lub prezentacja (50% oceny końcowej)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu = średnia ważona ocen cząstkowych z poszczególnych form weryfikacji
efektów kształcenia. Aktywny udział w dyskusji (30% oceny końcowej),
przygotowanie tez do jednej z dyskusji (20%oceny końcowej),
praca pisemna interpretacyjna lub prezentacja (50% oceny końcowej).

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 język sztuki Nieobliczana

2 język sztuki [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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