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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień z dziejów sztuki w Polsce, 
od czasów prehistorycznych do współczesności. Zna i potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z 
zakresu historii sztuki, potrafi rozpoznać technikę wykonania oraz opisać formę dzieła malarskiego, rzeźbę 
i  architekturę.  Umie  również  określić  ich  funkcje  oraz  wskazać  kontekst  historyczny  i  kulturowy  jego 
powstania. Student potrafi powiedzieć z jakiego okresu w sztuce pochodzi dana budowla, dzieło malarskie 
czy rzeźbiarskie. Student potrafi zaprezentować w ciekawy sposób wybrane zabytki sztuki polskiej.

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01 Potrafi zlokalizować najważniejszych zabytków 
architektury i sztuki w Polsce.
W02 Potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy 
poszczególnych stylów oraz poprawnie opisywać je 
używając terminologii specjalistycznej.

W02

W02

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01  Potrafi  udzielić  merytorycznej  informacji  na  temat 
różnych zabytków sztuki polskiej oraz czasów, w których 
powstały. 
U02 Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią.
U03 Potrafi opisywać zabytki architektury i sztuki polskiej 
z danej epoki historycznej.

U03

U03
U03

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01  Zwraca  uwagę  na  potrzeby  różnych  grup 
turystów/odbiorców.
K02 Samodzielnie i sumiennie wykonuje powierzone mu 
zadania.

K03

K02
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Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 20 20

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykład: wykład, prezentacje multimedialne
Ćwiczenia: Efektem ćwiczeń jest projekt indywidualny – opracowanie trasy wycieczki szlakiem zabytków 
architektury i sztuki wybranego okresu historycznego. W trakcie ćwiczeń student pracuje indywidualnie i 
grupowo  nad  mniejszymi  zadaniami,  mającymi  na  celu  praktykowanie  mówienia  o  sztuce  w  sposób 
specjalistyczny oraz prezentowanie tematów historyczno-artystycznych różnym grupom odbiorców (mini 
projekty grupowe). Student bierze udział w dyskusjach – aktywność na zajęciach. Obowiązkowo student 
bierze udział w wyjściu do Muzeum Narodowego w Krakowie (zajęcia terenowe).

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 X X X X

W02 X X X X

U01 X X X X

U02 X X X X

U03 X X X X

K01 X

K02 X

Kryteria oceny

Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który był obecny na ćwiczeniach (dopuszczalna 
jedna  nieobecność  nieusprawiedliwiona),  wykazał  się  aktywnością  indywidualną 
podczas  dyskusji  oraz  w  pracy  w  grupach,  poprawnie  przygotował  projekt 
indywidualny (plan wycieczki)

Przystąpienie do egzaminu warunkowane jest uzyskaniem zaliczenia ćwiczeń oraz 
obecnością na wykładach(dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione). 

Ocenę z egzaminu otrzymuje się na podstawie testu pisemnego polegającego na 
rozpoznawaniu dzieł sztuki i architektury. Oceny przyznawane są następująco:

100-90% - bardzo dobry

89-85% - dobry plus

84-75% - dobry

74%-65% - dostateczny plus

64-55% - dostateczny

54-0% - niedostateczny

Uwagi Obowiązkowa obecność studentów na ćwiczeniach (dopuszczalna jedna nieobecność 
nieusprawiedliwiona). Kontrola obecności na każdych zajęciach.
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Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykład:
1. Zajęcia wprowadzające – podstawowe pojęcia, techniki artystyczne
2. Początki sztuki i architektury w Polsce
3. Sztuka i architektura w czasie pierwszych Piastów
4. Sztuka i architektura romańska
5. Początku sztuki gotyckiej
6. Sztuka dojrzałego gotyku 
7. Sztuka XVI wieku
8. Sztuka i architektura XVII wieku
9. Sztuka i architektura XVIII wieku
10. Sztuka i architektura około roku 1800
11. Sztuka i architektura II połowy XIX wieku
12. Sztuka i architektura około roku 1900
13. Sztuka i architektura okresu międzywojennego
14. Sztuka i architektura 1945-1989
15. Sztuka i architektura po roku 1989

Ćwiczenia:
1.  Poprawny  opis  dzieła  architektonicznego,  malarskiego  i  rzeźbiarskiego  z  uwzględnieniem  cech 
charakterystycznych dla różnych epok historycznych w Polsce.
2.  Najważniejsze  cechy  dzieł  powstałych  w  poszczególnych  okresach  historycznych  (od  sztuki 
przedromańskiej do współczesności).
3. Opracowanie przez studenta trasy wycieczki szlakiem zabytków architektury i sztuki wybranego okresu 
historycznego w Polsce.
4. Metody komunikacji z różnymi grupami odbiorców.
5. Najważniejsze zabytki sztuki polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie – zajęcia terenowe.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

art,  architecture,  sculpture,  painting,  work  of  art,  description,  Middle  Ages,  Renaissance,  Baroque, 
Classicism, Modernism, Contemporary Art.

Wykaz literatury podstawowej

Historia sztuki polskiej, red. T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz, t. II: Sztuka nowożytna, Kraków 1962 (2 wyd.: 
1965).
A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978.
B. Osińska, Sztuka i czas, Warszawa 1986 (wszystkie tomy)
Słownik  terminologiczny  sztuk  pięknych,  pod  red.  S.  Kozakiewicza,  Warszawa  1969;  Wydanie  nowe 
[zmienione] Warszawa 1996.

Wykaz literatury uzupełniającej

M. Karpowicz, Sztuka baroku w Polsce, Warszawa 1988.
M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975.
M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985.
T. Mroczko, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978.
O. von Simson, Katedra gotycka, Warszawa 1989.
E. Świechowska Ewa , Z. Świechowski, Sztuka polska. Tom 1 Romanizm, Warszawa 2013.
S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Tom 2 Gotyk, Warszawa 2011.
M. Zlat, . Sztuka polska. Tom 3 Renesans i manieryzm, Warszawa 2012.
Z. Bania, A. Bender, P. Gryglewski, J. Talbierska, Sztuka polska. Tom 4 Wczesny i dojrzały barok (XVII 
wiek), 2013.
Sztuka Polska. Tom 5 Późny barok, rokoko i klasycyzm (XVIII wiek), red. J. Kowalczyk, Warszawa 2015.
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 20

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 30

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

Przygotowanie do egzaminu 30

Ogółem bilans czasu pracy 100

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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