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Rodzaj przedmiotu obowiąz
kowy 

 
10 

Rodzaj zajęć 
i liczba 
godzin 

Wykłady 
10 

Seminaria 
- 

Ćwiczenia 
- 

Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
 

Warunki wst ępne Zapoznanie z podstawami teorii i historii sztuki. Umotywowanie do 
samodzielnego poruszania się w dziejach sztuki. 
 

Cel kształcenia - poznanie podstawowych pojęć stylistycznych 
- poznanie podstawowych pojęć z obszaru architektury 
- poznanie podstawowych pojęć z obszaru malarstwa i rzeźby 
- poznanie europejskiego kanonu dzieł architektury, malarstwa i rzeźby 
- poznanie podstawowych pojęć i dzieł sztuki współczesnej 
- poznanie narzędzi do samodzielnej analizy dzieła sztuki 
- poznanie przemian w sposobach obrazowania 

Treści programowe Program zajęć: 
 

1. Podstawy historii architektury europejskiej. 
2. Podstawy historii malarstwa i rzeźby europejskiej. 
3. Wybrane zagadnienia metodologiczne (estetyka recepcji, analiza 

stylistyczna, hermeneutyczna oraz ikonologiczna). 
 

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład oraz dyskusja 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie  
 Obecność na zajęciach potwierdzona wpisem na liście słuchaczy. 
 

Literatura podstawowa Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996  
Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 2012 
Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego (kilka wydań) 
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983 
Sztuka świata, t. 1-10, Warszawa 1990 
 

Literatura uzupełniaj ąca Białostocki J., Styl i modus w sztukach plastycznych, [w:] tegoż, Sztuka i myśl 
humanistyczna, Warszawa 1966, s. 79-92 
Gombrich E.H., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, 
przeł. J. Zarański, Warszawa 1981 
Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991 
Panofsky E., Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, 
Warszawa 1971 
Tatarkiewicz Wł., Historia estetyki, t. 1-3, Warszawa 1991 
 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_10_PW1 

 
PSA_10_PW2 

 
PSA_10_PW3 

 
PSA_10_PW4 

 

 Zna i rozumie podstawy z zakresu historii 
architektury europejskiej 
Zna i rozumie podstawy z zakresu historii 
malarstwa i rzeźby europejskiej 
Wykazuje znajomość na temat technik 
malarskich 
Wykazuje znajomość podziałów stylistycznych 
oraz najważniejszych twórców sztuki 

K_W08 
 
 
 

H1A_W03, 
H1A_W05 
A1_W13 
A1_W15 

 



 
PSA_10_PW5 

 

nowożytnej i nowoczesnej oraz ich dzieł 
Posiada wiedzę na temat przemian w sposobach 
obrazowania 
 

PSA_10_PU1 
 

PSA_10_PU2 
 
 
 

PSA_10_PU3 
 

PSA_10_PU4 
 

Posiada umiejętność rozpoznania stylu 
architektonicznego. 
Posiada umiejętność osadzenia dzieła 
malarskiego lub rzeźbiarskiego w epoce 
stylistycznej na podstawie analizy cech 
formalnych. 
Posiada umiejętność samodzielnej analizy dzieła 
malarskiego. 
Posiada umiejętność określenia techniki 
wykonania dzieła. 

K_U01 
 
 
 
 

A1_U18 
S1A_U02 

PSA_10_PK1 
PSA_10_PK2 

 

Jest świadomy ciągłości tradycji wizualnej. 
Jest kompetentny w kwestii oceny jakości 
estetycznej dzieła sztuki. 

K_K12 
K_U16 

A1_K03 
A1_U18 

 
 
 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

10  

Udział w wykładach 10  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach -  

   

Samodzielna praca słuchacza 20  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń -  

Łączny nakład pracy słuchacza 
30 2 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

30  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

-  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_10_PW1, PSA_10_PW2, 
PSA_10_PW3, PSA_10_PW4, 
PSA_10_PW5, PSA_10_PU1 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych  

PSA_10_PU2, PSA_10_PU3, 
PSA_10_PU4, PSA_10_PK1, 
PSA_10_PK2 
 

 
Zaliczenie na podstawie 
aktywności słuchacza podczas 
zajęć 

Data opracowania programu 10.11.2013 r. 
Program opracował 

Maciej Szymaniak 

 


