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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Współczesna kultura wizualna 

2. Kod modułu kształcenia: 05-WKW-o 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów historia: historia sztuki  

5. Poziom studiów – II stopień 

6. Rok studiów – I 

7. Semestr – letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin 60 h konwersatorium 

9. Liczba punktów ECTS – 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  
prowadzących zajęcia: Mariusz Bryl, prof. UAM dr. hab., brylm@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: wprowadzenie do problematyki kultury wizualnej 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) – licencjat z historii sztuki 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich 
trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej 

wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy) 

 

Symbol  
efektów  
kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów

# 
  

WKW_01  Wykazać się wiedzą na temat procesu 
kształtowania i różnicowania się teorii 
współczesnej kultury wizualnej i 
fundujących je tradycji światopoglądowo-
intelektualnych 

Hiszt_W03, Hiszt_W15, 
Hiszt_U01 

 WKW_02 Wyodrębnić historię sztuki jako dyscyplinę 
operującą w interdyscyplinarnym polu 
badań kultury wizualnej i redefiniującej 
swój status jako „nauka o obrazie” 

Hiszt_W06, Hiszt_W16, 
Hiszt_U03, Hiszt_U05 

 WKW_03 Wskazać i stosować metody analizy 
współczesnych artefaktów wizualnych 

Hiszt_W02, Hiszt_W05, 
Hiszt_U02, Hiszt_U06 

WKW_04 Dostrzec etyczny wymiar badań nad 
kulturą wizualną 

Hiszt_K03, Hiszt_K04,  

 

* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS) 
#
 efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..) 

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach 
kierunkowych efektów kształcenia) 
01, 02… – numer efektu kształcenia 

 
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10. 
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4. Treści kształcenia 

 

Nazwa modułu kształcenia: 

Symbol treści kształcenia*  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu

#
   

TK_01  

Prezentacja procesu kształtowania i 
różnicowania się teorii współczesnej kultury 
wizualnej i fundujących je tradycji 
światopoglądowo-intelektualnych 

WKW_01, WKW_02   

TK_02  
Teoria i metodologia badań nad kulturą 
wizualną (Visual Culture Studies) 

WKW_01, WKW_02   

TK_03  

 Historia sztuki jako dyscyplina operującą w 
interdyscyplinarnym polu badań kultury 
wizualnej i redefiniującej swój status jako 
„nauka o obrazie” (Bildwissenschaft) 

WKW_02, WKW_03 

TK_04 

Przykłady najważniejszych metody analizy 
współczesnych artefaktów wizualnych, co 
wykształca umiejętność samodzielnego ich 
stosowania 

WKW_03 

TK_05 
Społeczno-polityczno-ekonomiczne 
konteksty funkcjonowania współczesnej 
kultury wizualnej 

WKW_01, WKW_02, 
WKW_03 

TK_06 Etyczny wymiar badań nad kulturą wizualną,  WKW_04 
 

* np. TK_01, TK_02, … 
#
 np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 
oceniania  
 

Nazwa modułu 
(przedmiotu): 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu * 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć

# 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia

& 

WKW_01  
TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04, 

wykład ilustrowany slajdami 
(prezentacja PowerPoint) oraz 
dyskusja nad zadaną lekturą 

rozmowa oceniająca 
stopień zrozumienia i 
przyswojenia treści 
kształcenia 

WKW_02 
TK_01, TK_03, 

wykład ilustrowany slajdami 
(prezentacja PowerPoint) oraz 
dyskusja nad zadaną lekturą 

rozmowa oceniająca 
stopień zrozumienia i 
przyswojenia treści 
kształcenia 

WKW_03 
TK_04, TK_03 

wykład ilustrowany slajdami 
(prezentacja PowerPoint) oraz 
dyskusja nad zadaną lekturą 

rozmowa oceniająca 
stopień zrozumienia i 
przyswojenia treści 
kształcenia 

WKW_04 TK_05, TK_06 
wykład ilustrowany slajdami 
(prezentacja PowerPoint) oraz 

rozmowa oceniająca 
stopień zrozumienia i 
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dyskusja nad zadaną lekturą przyswojenia treści 
kształcenia 

 

* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4 
#
 np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4 

&
 Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P) 

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów 
kształcenia. 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności * 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Praca własna studenta
 
– czytanie lektur 30 

Praca własna studenta – przygotowywanie się do 
zajęć 

30 

SUMA GODZIN 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 

 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min. 
#
 Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie 

wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,… 

 

3. Kryteria oceniania  

Wykazanie się wiedzą przekazywaną i zdobywaną podczas zajęć podczas rozmowy oceniającej 

(kolokwium końcowego). 


