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Cele przedmiotu:

 Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o formie, znaczeniach i roli obrazów.  Ukazanie obrazowego przedstawienia
natury jako swoistej formy komunikatu. Zapoznanie studentów z najciekawszymi przedstawieniami natury w sztuce ze
wskazaniem na odniesienia do innych tekstów kultury.  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 powiązania nauk o sztuce z  naukami
filologicznymi z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami
naukowymi oraz możliwości ujęcia określonych
problemów w perspektywie interdyscyplinarnej

K_W011 EP1

zna i rozumie wybrane  zagadnienia dotyczące kultury
artystycznej, instytucji kulturalnych różnych regionów
Europy

K_W032 EP2

umiejętności

potrafi w języku polskim  popularyzować wiedzę o
wybranych zjawiskach kultury i jej instytucjach K_U061 EP3

potrafi pogłębiać własną wiedzę z zakresu sztuki i kultury
wyznaczając kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_U052 EP4

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i
wykorzystywać informacje dotyczące zagadnień kultury i
sztuki oraz formułować na ich podstawie sądy i opinie,
korzystając z nowoczesnych technologii i z różnych
źródeł

K_U013 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do zaangażowania się w życie kulturalne i
społeczne, korzystając z różnych jego form, zwłaszcza
inicjowanych przez muzea i galerie i różne media K_K031 EP6

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  i umie
sformułować opinie dotyczące wybranych zagadnień
kultury i sztuki

K_K012 EP7
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21. Znaczenie natury w sztuce antycznej 2

42. Symbolika elementów natury w sztuce średniowiecza 2

33. Pejzaż jako samodzielny gatunek sztuki 2

24. Symbolika martwej natury 2

25. Pejzaż romantyczny 2

4
6. Znaczenie natury w sztuce 2 połowy XIX wieku (akademizm, "rewolucja" impresjonizmu, symbolizm
etc.) 2

47. Obrazowanie natury w różnych gatunkach sztuki XX wieku 2

4
8. Znaczenie natury w sztuce współczesnej w rożnych dziedzinach sztuki (np. land art, bio art, znaczenie
ekologii) 2

Wykład konwersatoryjny, Wykład z prezentacjąMetody kształcenia

Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka red. (2019): Natura w sztuce, Kraków

E. Gombrich (2009): O sztuce, Rebis

M. Rzepińska (1986): Siedem wieków malarstwa europejskiego

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywnie oceniona praca pisemna i zaliczenie kolokwium jest podstawą uzyskania zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona 25 aktywność praca pisemna, 75 ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 obraz natury w sztuce Ważona

2 obraz natury w sztuce [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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