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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-28-C WIEDZA O SZTUCE
ECTS: 4 KNOWLEDGE OF ART
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Podstawy wiedzy  o  sztuce  ze  szczególnym uwzględnieniem sztuk  plastycznych.  Wprowadzenie  do  zagadnień  analizy  formy dzieła  sztuki  oraz
zasygnalizowanie problematyki analizy i interpretacji jego treści.

ĆWICZENIA
Zarys wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki i estetyki. Próba analizy formy oraz analizy i interpretacji treści dzieła malarskiego.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu wiedzy o sztuce (historii sztuki, analizy i interpretacji dzieła sztuki). Zwrócenie uwagi
na kwestie dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego. Zachęta do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W05+,  H2A_W07++,  H2A_W09+,  H2A_U01+,  H2A_U02+,  H2A_U05+++,  H2A_U06+,  H2A_K05++,
H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W17+, K2_W18+, K2_W20+, K2_U01+, K2_U04+, K2_U07+++, K2_K04++, K2_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o sztuce operując znaną mu terminologią. (K2_W17, K2_W18)
W2 - Dostrzega powiązania i różnice stanowisk pomiędzy dyscyplinami wiedzy, których wspólnym przedmiotem badań jest sztuka. (K2_W01)
W3 - Uwzględnia wielość i różnorodność wytworów kultury, stanowisk metodologicznych, teorii i szkół naukowych. (K2_W20)
Umiejętności
U1 - Rozpoznaje specyfikę dziedziny jaką jest sztuka. (K2_U07)
U2 - Wyszukuje, selekcjonuje i integruje informacje korzystając z różnych źródeł. (K2_U01)
U3 - Identyfikuje dzieła sztuki z zakresu prezentowanego w trakcie cyklu zajęć. (K2_U07)
U4 - Dostrzega zmiany jakie zachodziły w sztuce na przestrzeni dziejów. (K2_U07)
U5 - Próbuje analizować i interpretować wytwory sztuki. (K2_U04)
Kompetencje społeczne
K1 - Wykazuje zainteresowanie sztuką w tradycyjnym rozumieniu oraz nowatorskimi formami wyrazu artystycznego. (K2_K04)
K2 - Uczestniczy w życiu kulturalnym. (K2_K04)
K3 - Wykazuje troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego. (K2_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Arnheim R., 2005r., "Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka", wyd. Gdańsk, 2) Białostocki J., 2004r., "Sztuka cenniejsza niż
złoto",  wyd.  Warszawa,  3)  Gombrich  E.  H.,  1981r.,  "Sztuka  i  złudzenie.  O  psychologii  przedstawienia  obrazowego",  wyd.  Warszawa,  4)
Czartoryska U.,  1973r.,  "Od pop-artu do sztuki  konceptualnej",  wyd.  Warszawa,  5)  Thompson J.,  2006r.,  "Jak czytać malarstwo współczesne",
wyd.  Kraków,  6)  de  Rynck P.,  2009r.,  "Jak  czytać  opowieści  biblijne  i  mitologiczne w sztuce.  Rozwiązywanie  zagadek dawnych mistrzów -  od
Giotta do Goi",  wyd. Kraków, 7) Watkin D., 2006r.,  "Historia architektury zachodniej",  wyd. Arkady, 8) Gutowska K., 2006r.,  "Zrozumieć sztukę.
Wybrane zagadnienia wiedzy o sztuce", wyd. Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Rzepińska M., 1986r., "Siedem wieków malarstwa europejskiego", wyd. Wrocław, 2) D`Alleva A., 2008r., "Metody i teorie historii sztuki", wyd.
Kraków,  3)  Margolis  J.,  2004r.,  "Czym,  w  gruncie  rzeczy,  jest  dzieło  sztuki?",  wyd.  Kraków,  4)  opr.  Białostocki  J.,  1976r.,  "Pojęcia,  problemy,
metody  współczesnej  nauki  o  sztuce",  wyd.  Warszawa,  5)  Tatarkiewicz  W.,  2005r.,  "Dzieje  sześciu  pojęć",  wyd.  Warszawa,  6)  Panowski  E.,
1971r., "Studia z historii sztuki", wyd. Warszawa, 7) Gage J., 2010r., "Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika", wyd. Kraków, 8) Rottenberg
A., 2005r., "Sztuka w Polsce 1945-2005", wyd. Warszawa, 9) Losos L., 1991r., "Techniki malarskie", wyd. Warszawa, 10) Grabowski B., Fick B.,
2011r., "Grafika. Techniki i materiały. Przewodnik", wyd. Kraków.

Przedmiot/moduł:
WIEDZA O SZTUCE
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08034-28-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Studia kulturowe
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 15/1
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład z prezentacją multimedialną (W2, 
W3, U1, U3, U4, K1, K3)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - praca z tekstem i obrazem, 
konwersatorium, prezentacja (W1, W2, W3, U1, U2, 
U3, U4, U5, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Ocena zdolności do samokształcenia 1 - Ocena 
poziomu przygotowania studenta do zajęć w 
odniesieniu do zalecanego zakresu zalecanego przez 
prowadzącego. (W1, U1, U2, U3, U4, U5)
Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, 
ustna) - przygotowanie do ćwiczeń zgodnie z 
zakresem przypisanym do określonej jednostki 
dydaktycznej (W1, W2, W3, U1, U2, U4, U5, K1)
Sprawozdanie 1 - Sprawozdanie z wydarzeń 
kulturalnych, w których uczestniczył student 
(wernisaże, wizyty w muzeach, galeriach sztuki, itp.) 
(W1, U1, K1, K2, K3)
Test kompetencyjny 1 - test pisemny (W1, W2, W3, 
U1, U3, U4, K1)
Liczba punktów ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Małgorzata Helena Liszewska
e-mail: malgorzata.liszewska@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Małgorzata Helena Liszewska

Uwagi dodatkowe:
W zajęciach mogą uczestniczyć studenci innych 
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział 
Humanistyczny UWM.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

WIEDZA O SZTUCE
ECTS: 4 KNOWLEDGE OF ART

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 1,0 godz.

- udział w wykładach 15,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

46,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- lektura zalecanej literatury 25,0 godz.

- przygotowanie do kolokwiów 6,0 godz.

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego: materiał wykładowy stanowi integralną część zagadnień realizowanych podczas ćwiczeń i 
zaliczany jest równolegle w trakcie kolokwiów

20,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz.

66,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 112,0 godz.

liczba punktów ECTS = 112,00 godz.: 27,50 godz./ECTS = 4,07 ECTS 

w zaokrągleniu: 4 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,64 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,36 punktów ECTS.


