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Cele przedmiotu 

Zajęcia mają na celu ukazać dzieje sztuk plastycznych od epoki starożytnej aż po czasy nam 

współczesne, widzianych w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sferze społecznej, 

politycznej, religijnej, przede wszystkim zaś w szeroko pojętym obszarze kultury (literatura, 

filozofia, estetyka, teatr, nauka).  

Wymagania wstępne brak 

 
Symbol 

EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 

 

KT1aK_

W03 
 

zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów 

kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych, dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku 

studiów; posiada świadomość kompleksowej i kontekstualnej 

natury twórczości muzycznej i jej historycznej zmienności 

P6S_WG 
 

KT1aK_

W07 

zna i rozumie trendy rozwojowe z zakresu odnośnych dziedzin  

sztuki i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów P6S_WG 

Umiejętności (U) 
 

KT1aK 

_U04 

 

potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące 

realizacji własnych prac artystycznych 
P6S_UW 

Kompetencje 

społeczne (K) 

 

KT1aK 

_K07 
 

 

jest gotów do efektywnej współpracy podczas realizacji 

 zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach związanych 

 z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6S_KO 

 
P6S_KR 

 

 TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 
Dzieje podstawowych pojęć z zakresu historii sztuki:  
1. Sztuki plastyczne, a muzyka 
2. linia  
3. plama  
4. kolor 
5. światło i cień 
6. głębia i płaskość  
7. kompozycja zamknięta i otwarta  
8. ruch i statyka 



9. perspektywa i jej rodzaje  

Semestr II   
Dzieje sztuki europejskiej (wybrane zagadnienia):   
1. Sztuka starożytnej Grecji 
2. Sztuka starożytnego Rzymu 
3.  Sztuka karolińska 
4. Sztuka romańska 
5. Sztuka gotycka 
6. Sztuka renesansu 
7. Sztuka manieryzmu  
8. Sztuka baroku 
9 Sztuka rokoka 
10. Sztuka neoklasycyzmu 

 

Kolejne semestry  
nie dotyczy 

Metody kształcenia 
Wykład o charakterze konwersatoryjnym ilustrowany przeźroczami. 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Sesja zimowa – zaliczenie  (na podstawie obecności) 
 

Sesja letnia – ustny egzamin z całości materiału omawianego na zajęciach  i 

wskazanego jako obowiązkowy na podstawie literatury. 

Wszystkie wymienione 

efekty kształcenia. 

 

 

KT1aK_W03 
 

KT1aK_W07 
 

KT1aK _U04 
 

KT1aK _K07 
 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
I semestr – zaliczenie, II semestr – egzamin ustny z materiału przerobionego na zajęciach i wskazanego 

jako obowiązkowy na podstawie literatury. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 5 

Konsultacje  



Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 20 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 85 

Liczba punktów ECTS 3 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS  

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Absolwent przygotowany jest częściowo do podjęcia pracy w sektorze kultury i do podjęcia badań porównawczych (muzyka-sztuki 

plastyczne) w dalszej pracy naukowej np. w pracy licencjackiej i magisterskiej. 

 


