
1 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia  HISTORIA DOKTRYN ARTYSTYCZNYCH 

2. Kod modułu kształcenia 05-HDA 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy  

4. Kierunek studiów  HISTORIA SZTUKI 

5. Poziom studiów – II stopień studiów 

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje)   I rok studiów magisterskich 

7. Semestr – zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin  90 h - wykład (60h) i konwersatorium (30h) 

9. Liczba punktów ECTS 8 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  
prowadzących zajęcia 

Dr hab. Michał Haake  

Dr hab. Łukasz Kiepuszewski, kuki.k@wp.pl 

11. Język wykładowy  POLSKI 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: posługiwanie się aparatem pojęć estetyki i teorii sztuki oraz 
analizować go na płaszczyźnie historycznej 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) 

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

# 
  

05-HDA_01  
posługiwać się aparatem pojęć estetyki i 

teorii sztuki 
Hiszt_W01 

Hiszt_W02 

Hiszt_W08 

Hiszt_W15 

Hiszt_W16 

Hiszt_U04 

Hiszt_U02 

 05-HDA _02 
analizować dzieje poszczególnych idei i 
pojęć estetycznych i artystycznych  

Hiszt_W02 

Hiszt_W08 

Hiszt_W15 

Hiszt_W16 

Hiszt_U02 

05-HDA _03 
rozpatrywać na płaszczyźnie historycznej 

związki między teorią a praktyką 
artystyczną 

Hiszt_W02 

Hiszt_W03 

Hiszt_W08 
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Hiszt_W13 

Hiszt_W16 

Hiszt_U02 

05-HDA _04 
posiada orientacje się w dziejach literatury 
o sztuce 

Hiszt_W01 

Hiszt_W02 

Hiszt_W03 

Hiszt_W08 

Hiszt_W15 

Hiszt_W16 
 

* 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. 

4. Treści kształcenia 

 

Nazwa modułu kształcenia: 

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

#
   

TK_01  
Koncepcje mimesis i iluzji w sztuce od 
starożytności do nowożytności 

05-HDA _01; 05-HDA_02; 

05-HDA _04 

TK_02  
Platonizm i Pitagoreizm i jego konsekwencje 
dla średniowiecznych i nowożytnych 
koncepcji sztuki 

05-HDA _01; 05-HDA_02; 

05-HDA _04 

TK_03  
Arystoteles i hellenistyczne teorie sztuki; ich 
recepcja w nowożytności 

05-HDA _01; 05-HDA_02; 

05-HDA _04 

TK_04 
Teologie obrazu i ruchy ikonoklastyczne 
średniowiecza i nowożytności   

05-HDA _02; 05-HDA _03 

TK_05  
Rywalizacja koncepcji piękna w 
średniowieczu 

05-HDA_02; 05-HDA _03 

TK_06  
Ekfraza dzieła sztuki, nowożytne formy 
piśmiennictwa o sztuce a kształtowanie się 
teorii sztuki 

05-HDA _04 

TK_07  

Nowożytne dzieje pojęć teoretycznych np. 
disegno i idei estetycznych dotyczących 
m.in. koncepcji procesu twórczego, 
wyobraźni i zagadnienia non-finito  

05-HDA _01; 05-HDA_02; 

05-HDA _04 

TK_08  
Artyści renesansu, manieryzmu i baroku o 
sztuce: między teorią a praktyką 

05-HDA _03 

TK_09  Paragone – rywalizacja sztuk 
05-HDA _01; 05-HDA_02; 

05-HDA _03 

TK_10  Dzieje akademii artystycznych 05-HDA_03 

TK_11  
Estetyka I. Kanta i jej wpływ na nowoczesną 
teorię sztuki 

05-HDA_01; 05-HDA_02; 

05-HDA_04 

TK_12  
Idealizm niemiecki (pojęcia nieskończoności 
i stimmungu) 

05-HDA_01 

TK_13 Teoria symbolu 

 

05-HDA_01; 05-HDA_02; 

05-HDA _03 05-HDA_04 

 

 TK_14 
Teoria malarstwa akademickiego i 
historycznego 

 

05-HDA_01; 05-HDA_02; 

05-HDA _03; 05-HDA_04 
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TK_15 Religia sztuki 

 

05-HDA_01; 05-HDA_02; 

05-HDA_04 

 

TK_16 Estetyka ciała od XVI do XIX wieku 

 

05-HDA_01; 05-HDA_02; 

05-HDA _03; 05-HDA_04 

 
 
 
 
 
* np. TK_01, TK_02, … 
#
 np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 

5. Zalecana literatura  

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1-3, Warszawa 2009 (i wcześniejsze)  

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011 (i wcześniejsze) 

Wybór tekstów źródłowych z serii Historia doktryn artystycznych, J. Białostocki (red), t. 1-3 

(kilka wydań od 1988) 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

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

Informator Instytutu Historii sztuki 

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

& 

05-HDA_01 

TK_01     
TK_02   
TK_03 
TK_07 
TK_09 
TK_11 
TK_12 
TK_13 
TK_14 
TK_15 
TK_16 

Wykład z prezentacją 
multimedialną, konwersatorium 
z referatami, wspólna analiza 
tekstów źródłowych,   

Udział w dyskusji [F]  
referat [F]  egzamin 
[P] 

05-HDA_02 

TK_01 
TK_02   
TK_03 
TK_04 
TK_05 
TK_07 
TK_09 
TK_11 
TK_13 
TK_14 
TK_15 
TK_16 

Wykład z prezentacją 
multimedialną, konwersatorium 
z referatami, wspólna analiza 
tekstów źródłowych 

Udział w dyskusji [F]  
referat [F]  egzamin 
[P] 
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05-HDA_03 

 
TK_04 
TK_05 
TK_08 
TK_09 
TK_10 
TK_14 
TK_16 

Wykład z prezentacją 
multimedialną, konwersatorium 
z referatami, wspólna analiza 
tekstów źródłowych 

Udział w dyskusji [F]  
referat [F]  egzamin 
[P] 

05-HDA_04 

TK_01     
TK_02   
TK_03 
TK_06 
TK_07 
TK_11 
TK_13 
TK_14 
TK_15 
TK_16 

Wykład z prezentacją 
multimedialną, konwersatorium 
z referatami, wspólna analiza 
tekstów źródłowych 

Udział w dyskusji [F]  
referat [F]  egzamin 
[P] 

 

* 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. 

Omów dzieje pojęcia iluzji i mimesis. 

Porównaj charakter ruchów ikonoklastycznych w Bizancjum i w epoce nowożytnej 

Przedstaw genezę i początki nowożytnej Akademii artystycznej 

 

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
 
przygotowanie do zajęć 30 

Praca własna studenta czytanie wskazanej literatury 30 

Praca własna studenta przygotowanie do egzaminu 120 

SUMA GODZIN 240 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

8 

 

 * 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   

stopień opanowania wiedzy płynącej z lektur, wykładów i ćwiczeń, poziom umiejętności 

samodzielnego przedstawienia podczas egzaminu poszczególnych problemów dotyczących  

dziejów myśli o sztuce 

 

 


