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Status przedmiotu przedmiot  podstawowy Stopień  I  rok II niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy  Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest: 

 Przedstawienie założeń sztuki z elementami teorii sztuki, zapoznanie z podstawami i metodologią 
historii sztuki, poznanie czołowych dzieł sztuki właściwych dla kolejnych epok. 

 Orientacja w sztuce współczesnej. 

 Przedmiot stanowi wprowadzenie do historii sztuki ogrodowej. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 
Wykład z prezentacją fotografii omawianych dzieł sztuki. Utrwalenie wiedzy poprzez sprawdzenie 
najważniejszych z poruszanych zagadnień. 

Pełny opis przedmiotu 

Historia i historia sztuki jako dyscyplina naukowa. Przedmiot badań w historii sztuki. Metodologia historii 
sztuki i jej ewolucja. Duch czasu i duch miejsca jako kategorie estetyczne. Pojęcie stylu. Orientacja w 
historii sztuki jako dyscyplinie naukowej i poznanie chronologii, stylów i kierunków w sztuce. Nabycie 
umiejętności analizowania dzieł sztuki i wykorzystanie poznanego warsztatu artystycznego dla własnej 
kreacji. Historia sztuki od społeczeństw pierwotnych do współczesnych: sztuka prehistoryczna, sztuka 
starożytna, sztuka średniowieczna, sztuka nowożytna, sztuka współczesna. 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

rysunek zawodowy, komunikacja graficzna, geometria wykreślna 

Założenia wstępne Wiedza historyczna wyniesiona ze szkoły średniej 

Efekty kształcenia 

01. ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej 
02. ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii nauk humanistycznych 
03. potrafi poddać analizie ikonograficznej i formalnej dzieło sztuki 
04. posiada wiedzę z chronologicznego następstwa zdarzeń z obszaru sztuki i kultury 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-04 sprawdziany cząstkowe i egzamin końcowy  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową

 
14 sprawdzianów po 5 punktów, razem 70 punktów. Oceny: 2<35; 35-39=3; 40-44=3,5; 45-54=4;  
55-59=4,5; 60-70=5. Egzamin 7 pytań po 10 punktów, oceny jak wyżej. 

Miejsce realizacji zajęć
 sala wykładowa z wyposażeniem do prowadzenia wykładów z prezentacją fotografii omawianych dzieł 

sztuki 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Giedion S., 1968; Przestrzeń, czas, architektura. PWN, Warszawa 
2. Królikowski J. T., Rylke J., 2010: Społeczno kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. SGGW. Warszawa 
3. Miłobędzki A., 1996. Dzieje architektury na ziemiach Polski, CK, Kraków 
4. Nietzsche F., 1994; Narodziny tragedii. Inter Esse. Kraków 
5. Norberg-Schulz C., 1999: Znaczenie w architekturze Zachodu, Murator, Warszawa 
6. Panofsky E. 1971, Studia z historii sztuki. PIW, Warszawa 
7. Różańska A., Krogulec T., Rylke J., 2009: Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej. SGGW, Warszawa 
8. Skubiszewski P. (red.) 1973: Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód. Warszawa 
9. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 2007. PWN, Warszawa 
10. Sztuka świata, 1989-96, tomy 1-10. Arkady, Warszawa 

UWAGI:   w drugim terminie egzamin ustny z losowaniem trzech pytań
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej  AK1_W03  

02 ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii nauk humanistycznych AK1_W03 

03 potrafi poddać analizie ikonograficznej i formalnej dzieło sztuki AK1_W03 

04 posiada wiedzę z chronologicznego następstwa zdarzeń z obszaru sztuki 
i kultury 

AK1_W03 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 69 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1 ECTS 


