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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: Obraz i powtórzenie. Problematyka serii i cyklu w sztuce 

nowoczesnej 

 

2. Kod modułu kształcenia  05-SEMOOP-35DL-HS 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 

4. Kierunek studiów – historia sztuki 

5. Poziom studiów – I stopień 

6. Rok studiów III 

7. Semestr – zimowy i letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin 60 h ćwiczeń 

9. Liczba punktów ECTS: 10 

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

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele 
 
C1. Przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej 

C2. Utrwalanie i rozwijanie nabytych umiejętności w zakresie opisu, analizy i interpretacji 
dzieł sztuki  

C3. Kształcenie umiejętności poprawnego budowania tekstu naukowego z zakresu 
historii sztuki oraz umiejętności prezentacji własnych badań 
 
 

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

# 
  

 Sem_01  Samodzielnie poszukiwać źródeł do  
danego zagadnienia oraz sporządzać 
kompletną  bibliografię 

Hiszt_W05, Hiszt_W10, 
Hiszt_U03 

 Sem_02 Samodzielnie dążyć do odkrywania  
osobliwości wizualnej dzieła 

Krytycznie czytać teksty o różnorodnych 
charakterze oraz formułować wnioski 

Hiszt_W05, Hiszt_W10 
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 Sem_03 Formułować problemy badawcze 
wynikające z wnikliwego oglądu dzieła 
sztuki oraz rozwijać je w toku naukowego 
wywodu posługując się racjonalną 
argumentacją  

Hiszt_W05, Hiszt_U02 

Sem_04 Dokonywać samodzielnej interpretacji 
dzieł sztuki malarskiej w oparciu o rzetelny 
opis, znajomość literatury przedmiotu oraz 
nabyte kompetencje kulturowe i własne 
doświadczenie 

 Hiszt_W05, Hiszt_W02, 
Hiszt_W14 

  

 

Sem_05 Przygotować tekst o charakterze 
naukowym posługując się poprawną 
polszczyzną 

Hiszt_W05, Hiszt_W02, 
Hiszt_W10,  

   

   

 
* 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  Zasady sporządzania tekstu naukowego 
Sem 01, Sem_02, Sem_03, 
Sem_04, Sem_05 

TK_02  
Charakter i specyfika medium malarskiego  
 

Sem_02 Sem_03, Sem_04 

TK_03  Analiza oglądowa serii i cyklu malarskiego  Sem_02 Sem_03, Sem_04 

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

5. Zalecana literatura: 

Gilles Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. Bogdan Banasiak, Krzysztof 

Matuszewski, Warszawa 1997  

 Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, przeł. 

Monika Szuba, Gdańsk 2011 

 Tomasz Załuski, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba interpretacji, 

Kraków 2012 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

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

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

Nazwa modułu 
(przedmiotu):seminarium 
ogólne 

 

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

& 

Sem_01 TK_01 
referat, analizy 
prezentowanych obrazów, 
dyskusja   

Praca pisemna  
prezentacja przez 
studenta wyników 
własnych badań na 
zajęciach 

Sem_02 TK_01 TK_02  TK_03 
referat, analizy 
prezentowanych obrazów, 
dyskusja   

Praca pisemna  
prezentacja przez 
studenta wyników 
własnych badań na 
zajęciach 

Sem_03 TK_01 TK_02  TK_03 
referat, analizy 
prezentowanych obrazów, 
dyskusja   

Praca pisemna w 
semestrze oraz 
prezentacja przez 
studenta wyników 
własnych badań na 
zajęciach 

Sem_04 TK_01  TK_02 TK_03 
referat, analizy 
prezentowanych obrazów, 
dyskusja   

Praca pisemna oraz 
prezentacja przez 
studenta wyników 
własnych badań na 
zajęciach 

Sem_05 TK_01 
referat, analizy 
prezentowanych obrazów, 
dyskusja   

Praca pisemna  
semestrze 

 
* 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
 
1 – zebranie materiału do 

tekstu 
 60 

Praca własna studenta 2 – praca nad tekstem i 
prezentacją 

120 

Praca własna studenta 3 – czytanie wskazanej 
literatury i przygotowanie do zajęć 

 60 

SUMA GODZIN 300 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

 10 

 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min. 
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#
 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. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 

 

4. Kryteria oceniania  

Obecność na zajęciach, aktywne w nich uczestniczenie i przygotowanie poprawnej 
językowo pracy pisemnej zawierającej logicznie uporządkowany wywód; wykazanie 
umiejętności analizy obrazu malarskiego wynikającej z wnikliwego oglądu; zdolność do 
sformułowania problemu badawczego i jego konfrontacja ze stanem badań.  

 

 


