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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia OBRAZ I TEKST 

2. Kod modułu kształcenia SEMOOT 

3. Rodzaj modułu kształcenia – seminarium licencjackie 

4. Kierunek studiów – HISTORIA SZTUKI 

5. Poziom studiów  - I stopień  

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje) - III 

7. Semestr – letni / zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw) – 60 h seminarium 

9. Liczba punktów ECTS – 10 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  
prowadzących zajęcia - dr Filip Lipiński fillipin@amu.edu.pl,  

11. Język wykładowy - polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

a. Znajomość kluczowych teorii (historii sztuki, literaturoznastwa, filozofii) 

związanych z relacją obrazu (zwłaszcza malarskiego) i tekstu, języka 

wizualnego i werbalnego. 

b. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć, zjawisk artystycznych oraz 

dzieł egzemplifikujących omawiane zagadnienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem sztuki nowoczesnej XIX i XX w. 

c. Umiejętność wieloaspektowej analizy i interpretacji dzieł z 

wykorzystaniem współczesnych teorii nauk humanistycznych. 

d. Umiejętność osadzenia i interpretowania dzieł sztuki w szerszym 

kontekście kulturowym i społeczno-politycznym. 

e. Umiejętność krytycznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych 

na temat omawianych dzieł i zjawisk.  

 

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

Podstawowa wiedza dotycząca teorii i metodologii nauk humanistycznych i historii sztuki, 
zwłaszcza sztuki nowoczesnej XX w. 

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

# 
  

SEMOOT_01  Zna wiodące teorie i metodologie 

niezbędne do analizy związków obrazu 

i tekstu, w dziedzinie historii sztuki, 

literaturoznastwa i filozofii 

 

Hiszt_W02 

Hiszt_W03 

Hiszt_W06 

HIszt_W11 

Hiszt_W12 

 

SEMOOT_02 Zna i rozumie pojęcia, zjawiska 

artystyczne, artystów i dzieła związane 

z  analizą dzieła sztuki (zwłaszcza 

malarstwa) w kontekście jego relacji z 

tekstem.  

Hiszt_W01 

Hiszt_W04 

Hiszt_W07 

Hiszt_W08 

Hiszt_W09 

Hiszt_W15 

Hiszt_U01 

SEMOOT_03 
Potrafi dokonać interpretacji dzieł sztuki i 

zjawisk artystycznych z wykorzystaniem 

współczesnych teorii nauk 

humanistycznych. 

Hiszt_U01 

Hiszt_U02 

Hiszt_U03 

 

 

 

SEMOOT_04 Potrafi dokonać wieloaspektowej 

analizy i interpretacji obrazów 

osadzając je w odpowiednim 

kontekście kulturowym i 

historycznym. 

 

Hiszt_U01 

Hiszt_U02 

Hiszt_U03 

Hiszt_U04 

Hiszt_U06 

Hiszt_U08 

 

SEMOOT_05 Potrafi formułować krytyczne 

wypowiedzi ustne i pisemne na temat 

problematyki obrazu i tekstu. 

Hiszt_U06 

Hiszt_U08 

Hiszt_U09 

Hiszt_U10  

Hiszt_K04 

HIszt_K06 
 

* 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. 

1. Treści kształcenia 
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Nazwa modułu kształcenia: 

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

#
   

TK_01  

Teoria i historia  relacji miedzy obrazem i 

tekstem, sztukami wizualnymi i literaturą 

i szeroko pojętym tekstem, teoria 

tekstualności, filozofia 

poststrukturalizmu, ekfraza 

SEMOOT_01, 
SEMOOT_02, 
SEMOOT_03, SEMOOT_4 

TK_02  
Pojęcia, teoria i metodologia analizy dzieł 
sztuki w kontekście ich relacji z tekstem i 
szeroko pojętymi zjawiskami dyskursywnymi 

SEMOOT_01, SEMOOT_02 

TK_03  
Zjawiska, artyści, dzieła i problemy związane 
z relacją obrazu i tekstu 

SEMOOT_02 

TK_04 

Obrazy i tekst w kontekście szerszych 

przemian kulturowo-historycznych i 

zwrotów w naukach humanistycznych 

SEMOOT_04 

 

2. Zalecana literatura  
 
Wybór: 

 

M. Bal, Czytanie sztuki?, „Teksty Drugie”, nr. 1-2, 2012, s. 39-58.  

R. Barthes, Od dzieła do tekstu, „Teksty Drugie”, nr 6, 1998, s. 187–195. 

R. Barthes, Retoryka obrazu, „Pamiętnik Literacki”, t. 76, nr 3, 1985, s. 289-302. 

N. Bryson, Dyskurs, figura, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów 

„Artium Quaestiones”, Poznań  2009, s. 185-216. 

1981.  

P. Brunette, D. Wills (eds.), Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, 

Architecture, Cambridge 1995. 

S. Czekalski, Intertekstualność i malarstwo, Poznań 2006. 

J. Derrida, Sygnatura, zdarzenie, kontekst, w: idem, Marginesy filozofii, Warszawa 2002, s. 377-

404. 

J. Derrida J., Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003. 

J. A.W. Heffernan, Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. 

Chicago 1993. 

M. Foucault, To nie jest fajka, Gdańsk 1996. 

W. J. T. Mitchell, Picture Theory, Chicago 1994. 

W. J. T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago 1986. 
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W. J. T. Mitchell, Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna, „Teksty Drugie” nr 1-2, 153-

163. 

 
 

3. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

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

Biblioteka IHS 

 

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

& 

SEMOOT_01 TK_01, TK_02, TK_3 
Analiza zadanych tekstów i 
prezentowanych dzieł. 
Dyskusja w grupie 

Oceniające 
podsumowanie 
dyskusji (F) 

SEMOOT_02 TK_02, TK_03 
Analiza zadanych tekstów i 
prezentowanych dzieł. 
Dyskusja w grupie 

Oceniające 
podsumowanie 
dyskusji (F) 

SEMOOT_03 TK_03 
Analiza zadanych tekstów i 
prezentowanych dzieł. 
Dyskusja w grupie. 

Oceniające 
podsumowanie 
dyskusji (F) 

SEMOOT_04 TK_02, TK_03, TK_04 

Krytyczna analiza dzieł, 
zjawisk oraz problemów 
teoretycznych związanych z 
relacją obrazu i tekstu, 
tekstualności i dyskursywności 
nowoczesnego malarstwa i 
obrazów w innych mediach w 
ogóle. Prezentacja studentów. 

Oceniające 
podsumowanie 
dyskusji dotyczących 
omawianych tekstów 
i dzieł oraz 
prezentacji (F) 
Praca pisemna (P) 

SEMOOT_05 
TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04 

Dyskusja w grupie (na temat 
prezentacji oraz wypowiedzi 
na seminarium) Konsultacje 
gabinetowe na temat pracy 
pisemnej. 

Oceniająca ocena 
ustna dotycząca 
dyskusji oraz 
prezentacji (F) Praca 
pisemna (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. 

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
 
– lektura zadanych tekstów  70 

Praca własna studenta – przygotowanie prezentacji 20 
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Praca własna studenta – przygotowanie pracy 
pisemnej 

150 

SUMA GODZIN 300 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

10 

 

 * 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. 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  

 

Wnikliwa lektura wskazanych tekstów i formułowanie wypowiedzi na ich temat. Udział w dyskusji na 

temat analizowanych wystaw. Przygotowanie prezentacji związanej z pisana praca zaliczeniową. 

Terminowe napisanie pracy zaliczeniowej związanej z tematyką seminarium, której temat zostanie 

ustalony z wykładowcą (minimum 22 strony znormalizowanego maszynopisu – 19.600 znaków, w 

przypadku pracy licencjackiej praca powinna być nieco dłuższa). 


