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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 najważniejsze obiekty znajdujące się w 
programach standardowego zwiedzania oraz te wybrane obiekty, które znajdują się poza typowymi trasami 
ale cechują się wyjątkowością.

Warunki wstępne

Wiedza
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii Polski oraz historii 
sztuki.

Umiejętności

Umie posługiwać się literaturą, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami,  
potrafi  pozyskiwać,  gromadzić i  analizować informacje,  a  uzyskane wyniki  
potrafi przedstawić stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji.

Kursy
Student  w  trakcie  pierwszych  2  semestrów  studiów  zaliczył  kursy 
obowiązkowe.

Efekty uczenia się

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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W01 Student  potrafi  zlokalizować najważniejsze  zabytki  
architektury  i  sztuki  w  Polsce.  Zna  typowe  trasy 
turystyczne  w  Polsce  i  trasy  zwiedzania  w  wybranych 
miastach.

W02  Student  potrafi  opisać  najważniejsze  zabytki 
architektury i sztuki w Polsce.

W03  Student  na  podstawie  wybranych  artefaktów 
znajdujących  się  w  Polsce  potrafi  scharakteryzować 
najważniejsze  cechy  poszczególnych  stylów  oraz 
poprawnie  opisywać je  używając  terminologii  
specjalistycznej. 
 

W02

W02

W02

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01 Student potrafi udzielić merytorycznej informacji na 
temat różnych zabytków sztuki znajdujących się w Polsce 
oraz kontekstu, w którym powstały.

U02  Student  potrafi  posługiwać się specjalistyczną  
terminologią z zakresu historii sztuki.

U03 Student potrafi opisywać zabytki architektury i sztuki 
polskiej z danej epoki historycznej. 

U04 Student potrafi wskazać typowe trasy turystyczne i 
zbudować własną propozycję w oparciu o najważniejsze 
obiekty sztuki w Polsce.

U03

U03

U03

U03

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01 Student docenia znaczenie dziedzictwa historyczno-
kulturowego  w  Polsce  i  docenia  znaczenie  społeczne 
sztuki znajdującej się w Polsce.

K02 Student  zwraca  uwagę na  potrzeby  różnych  grup  
turystów/odbiorców.

K03  Student  samodzielnie  i  sumiennie  wykonuje 
powierzone mu zadania. 

K01, K02, K04, K06

K01, K02, K04, K06

K01, K02, K04, K06

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 20 20
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Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń.
Wykłady  przeprowadzone  z  wykorzystaniem pogadanki,  prezentacji  multimedialnych  i  z  naciskiem na 
aktywność studentów.
Podczas ćwiczeń student prezentuje wybrane obszary pod kątem najważniejszych atrakcji związanych ze 
sztuką, przedstawia wybrane obiekty i wykonuje własny projekt trasy wycieczki szlakiem inspirujących go 
artefaktów znajdujących się w Polsce. 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.  Student  bierze  udział  w 
dyskusjach – aktywność studenta na zajęciach jest wymagana.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 x x x
W02 x x x
W03 x x x
U01 x x x
U02 x x x
U03 x x x
U04 x x x
K01 x x x
K02 x x x
K03 x x x

Kryteria oceny

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i aktywności oraz 
prezentacji  i  poprawnego  wykonania  projektu  w  wyznaczonym  terminie.  Ponadto 
oceniane  jest  zaangażowanie  w  przygotowanie  projektów  cząstkowych  i  ich 
prezentacji w wyznaczonym terminie. Aktywność studenta na zajęciach jest oceniana 
na bieżąco. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykłady:
–  Omówienie  najważniejszych  tras  turystycznych  w  Polsce.  Wskazanie  jakie  miejsca  są  najczęściej 
odwiedzane  i  jak  dużo  czasu  się  im  poświęca.  Omówienie  poszczególnych  miejsc  ze  szczegółowym 
opisem typowego zwiedzania w odniesieniu do kolejnych zabytków znajdujących się na trasie zwiedzania. 
Sprofilowane omówienie zabytków pod kątem najważniejszych treści z historii sztuki i kultury istotnych w 
ogóle  i  dla  różnych  grup  odbiorców  (Kraków,  Warszawa,  Trójmiasto,  Poznań,  Wrocław,  Toruń, 
Częstochowa, Malbork, Zamość, Lublin, Kazimierz nad Wisłą, Łódź).
– Szlak architektury drewnianej w Polsce.
–  Omówienie  –  wybranych  przez  pryzmat  turystycznego  zainteresowania  –  najważniejszych  dzieł  
malarstwa w Polsce i twórczości ich autorów.
– Omówienie najciekawszych obszarów i obiektów związanych ze sztuką współczesną (II połowa XX w. i  

3



XXI  w.)  w Polsce  i  wskazanie  ich  atrakcyjności  z  punktu  widzenia  turystyki  kulturowej  –  urbanistyka, 
architektura, sztuki plastyczne.
Ćwiczenia:
–  Opracowanie  charakterystyki  najważniejszych  zabytków  architektonicznych  wybranego  popularnego 
obszaru  turystycznego.  Poprawny  opis  dzieła  architektonicznego,  malarskiego  i  rzeźbiarskiego  z 
uwzględnieniem  cech  charakterystycznych  dla  różnych  epok  historycznych  w  Polsce.
–  Opracowanie  charakterystyki  wybranego  z  prowadzącym obiektu  architektury  drewnianej  w  Polsce, 
poprawny opis dzieła.
– Opracowanie charakterystyki wybranego z prowadzącym artefaktu (malarstwo, rzeźba) znajdującego się 
w Polsce, poprawny opis dzieła.
– Opracowanie przez studenta innowacyjnej trasy wycieczki szlakiem wybranych przez siebie zabytków 
architektury i sztuki w Polsce.
– Metody komunikacji i charakterystyka zainteresowań różnych grup odbiorców.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

art, fine art, architecture, sculpture, painting, street art, urbanism, Middle Ages, Renaissance, Baroque, 
Classicism, Modernism, Socialist Realism, Modern Art, Contemporary Art

Wykaz literatury podstawowej

Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Ossolineum, Wrocław 1990
Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Ossolineum, Wrocław 1976
Kozakiewicz H., Kozakiewicz S., Renesans w Polsce, Arkady, Warszawa 1976
Karpowicz M., Barok w Polsce, Arkady, Warszawa 1988
Lorentz S., Rottermund A., Klasycyzm w Polsce, Arkady, Warszawa 1984
Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Warszawa 2005
Osińska B., Sztuka i czas, Warszawa 1986 (wszystkie tomy) 
Rożek M., Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, PWN, Kraków 1993
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Arkady, Warszawa 1990
Witz I., Polscy malarze, polskie obrazy, Nasza księgarnia, 1974
Zwolińska K., Malicki Z., Mały słownik terminów plastycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990
Historia sztuki polskiej, red. T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz, t. II: Sztuka nowożytna, Kraków 1965 

Wykaz literatury uzupełniającej

Bania Z., Bender A., Gryglewski P., Talbierska J., Sztuka polska. Tom 4 Wczesny i dojrzały barok (XVII 
wiek), 2013
Kaczmarska M., Graffiti kontra murale. Intencje twórcy a recepcja społeczna sztuki ulicy [w:] Ulice, centra, 
peryferie, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017, s. 37-52
Kaczmarska M., Obraz kobiety w sztuce polskiej ostatnich 20-u lat [w:] Kontekst Rodziny, Oficyna 
Wydawnicza AFM, Kraków 2013, s. 179-189
Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978
Simson O. von, Katedra gotycka, Warszawa 1989
Świechowska E., Świechowski Z., Sztuka polska. Tom 1 Romanizm, Warszawa 2013
Skibiński S., Zalewska-Lorkiewicz K., Sztuka polska. Tom 2 Gotyk, Warszawa 2011
Zlat M., Sztuka polska. Tom 3 Renesans i manieryzm, Warszawa 2012

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 20

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
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liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20

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

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Ogółem bilans czasu pracy 80

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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