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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu HISTORIA SZTUKI, PG_00050664

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot Roman Nieczyporowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Roman Nieczyporowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu nabycie wiedzy i kompetencji o problemach właściwych historii sztuki

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

ma świadomość potrzeby 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

ma wiedzę ogólną z zakresu nauk 
humanistycznych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Historia sztuki: Sztuka starożytna Sztuka średniowieczna Sztuka renesansu Sztuka baroku i klasycyzmu 
Sztuka XIX w. Sztuka początków XX w. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Początki dominacji 
ameryki w sztuce (m.in. malarstwo Pollocka i de Kooninga, Rothki, Gorkyego, Kleina etc) Rewolucja pop-
artu (m.in. Andy Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Johns etc.) Wielcy buntownicy (m.in. malarstwo 
Bacona, graffiti i malarstwo Basquiata, sztuka trans awangardy) Rzeźba w przestrzeni miejskiej Sztuka 
dzisiaj (m.in. Mapplethorpe, Christo, Kruger, Holzer, Koons, Sherman, Serrano, Yasumasa Morimura, etc.)

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Art and the Turn of the Millennium, ed. B. Riemschneider, Grosenick, 
wyd. Taschen, Köln 1999.

Uzupełniająca lista lektur Artyści w sztuce. Od van Gogha do Picassa, oprac. E. Grabska, H. 
Morawska, wyd. PWN, Warszawa 1969. Bernhard M.L., Historia 
starożytnej sztuki greckiej, Warszawa 1989. Turkowski A., 
Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce 
polskiej, wyd. Universitas, Kraków 2000. Czakielski S., Awangarda i mit 
racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2000. Foster H., Krauss 
R., Bois Y.-A., Buchloh B.H.D., Art Since 1900. Modernism, 
Antimodernism, Postmodernism, London 2004.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Opis roli w historii sztuki i kultury jednego z dzieł

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


