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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do historii sztuki wykład 

2. Kod modułu kształcenia: 05-WDHSW2   

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI 

5. Poziom studiów – studia licencjackie 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr – zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin 30h W 

9. Liczba punktów ECTS  8 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy wykładowców:  dr hab. prof. UAM Mariusz Bryl, dr hab. prof. UAM 
Stanisław Czekalski 

11. Język wykładowy:  polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia:  uzyskanie podstawowej wiedzy o tradycji intelektualnej i 
metodologicznej historii sztuki 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych:  matura 

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

 

Symbol  
efektów  
kształcenia*  

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku studiów  

WDHSW_01  operować podstawową wiedzą o stosowanych 
w historii sztuki metodach analizy dzieł 
wizualnych, związanych z perspektywą 
stylistyczną, ikonologiczną, hermeneutyczną, 
estetyczno-recepcyjną, funkcjonalno-
kontekstową 

Hiszt_W05 

Hiszt_U01 

Hiszt_U02 

Hiszt_K01 

WDHSW_02 Rozpoznawać i stosować metody analizy dzieł 
sztuki, oceniać ich użyteczność w praktyce 
analitycznej   

Hiszt_W04 

Hiszt_W08 

Hiszt_W01 

Hiszt_U05 

WDHSW_03 w stopniu podstawowym rozwijać swój fachowy 
warsztat umożliwiający konkretne i precyzyjne 
określanie znaczących cech struktury dzieła 
sztuki 

Hiszt_W12 
Hiszt_U01 
Hiszt_U05 
Hiszt_U06 

Hiszt_U07 

Hiszt_W02 
Hiszt_U02 
Hiszt_U04 

Hiszt_K04 

Hiszt_W04 
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Hiszt_W08 

WDHSW_04 ujmować miejsce historii sztuki i jej 
teoretycznych i metodologicznych założeń w 
kontekście innych nauk humanistycznych  

Hiszt_W01 

Hiszt_W04 

Hiszt_W08 

Hiszt_U05 

 

4. Treści kształcenia 

 

Nazwa modułu kształcenia: 
 

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

TK_01  

Wykład przekazuje i porządkuje podstawową 
wiedzę o stosowanych w historii sztuki metodach 
analizy dzieł wizualnych, związanych z 
perspektywą stylistyczną, ikonologiczną, 
hermeneutyczną, estetyczno-recepcyjną, 
funkcjonalno-kontekstową, semiologiczną 

WDHSW_01 
WDHSW_02 

TK_02  

Rudymenty współczesnego warsztatu 
analitycznego dyscypliny prezentowane są na tle 
jej tradycji intelektualnej i metodologicznej, 
sięgającej podstaw koncepcji przedstawiania, 
sposobu znaczenia i rozumienia przedstawień 
obrazowych  

WDHSW_01 
WDHSW_03 
WDHSW_04 

TK_03  

Najważniejsze metody analizy dzieł omawiane są 
w związku z inspiracjami czerpanymi przez 
historię sztuki z innych obszarów wiedzy, takich 
jak filozofia, psychologia, nauka o literaturze  

WDHSW_01 
WDHSW_04 

TK_04 
Omówienie użytecznych metod analizy na 
konkretnych przykładach wykształca umiejętność 
ich samodzielnego stosowania 

WDHSW_01 
WDHSW_02 
WDHSW_03 

TK_05 
Wykład buduje świadomość teoretyczną i 
metodologiczną dotyczącą historii sztuki jako 
nauki humanistycznej 

WDHSW_01 
WDHSW_04 

TK_06 

Wykład buduje fachowy warsztat umożliwiający 
konkretne i precyzyjne określanie znaczących 
cech struktury dzieł wizualnych, odczytywanie ich 
znaczeń oraz zobiektywizowaną ocenę ich 
jakości artystycznej 

WDHSW_02 
WDHSW_03 

 

5. Zalecana literatura:  

H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce 

nowożytnej, Wrocław 1962 

E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, 

Warszawa 1981 

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971 

S. Pazura, Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra, w: Sztuka i 

społeczeństwo, t. 1: Ocalenie przez sztukę, red. A. Kuczyńska, Warszawa 1973 

M. Bryl, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej 

historii sztuki, „Artium Quaestiones" VI, 1993 

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 
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M. Imdahl, Składnia i semantyka obrazu. O „Karcie Setnika" z Kodeksu Egberta, 

„Quart", 2/2010 

M. Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, „Artium Quaestiones" IV, 

1990 (przedruk w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów 

„Artium Quaestiones", Poznań 2009)  

M. Bryl, Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, „Artium Quaestiones" IV, 

1990 

W. Kemp, Dzieło sztuki i widz: metoda estetyczno-recepcyjna, w: Perspektywy 

współczesnej historii sztuki... 

U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972 (lub odpowiednie fragmenty książki 

Nieobecna struktura, Warszawa 1996) 

R. Barthes, Podstawy semiologii, Kraków 2009 

Z. Waźbiński, Wstęp, [w:] Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975 s. 9-

95 

J. J. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, w: Teoretycy, 

artyści i krytycy o sztuce, 1700-1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974 

J. J. Winckelmann, Opis Torsa w rzymskim Belwederze, tamże 

J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1961 (1968, 1991) 

E. H. Gombrich, W poszukiwaniu historii kultury, w: Pojęcia, problemy, metody 

współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976 

K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 

1970; s. 37-95 

Aby Warburg, Mnemosyne. Wprowadzenie do Atlasu Pamięci, „Stan Rzeczy”, 2015, (nr 

8), s. 35-51  

Aby Warburg, „Śniadanie na trawie” Maneta. Wzorotwórcza funkcja pogańskich bóstw 

elementarnych dla nowoczesnego odczucia natury, „Konteksty", 2011, nr 2-3, s. 110-119 

Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Gdańsk 2010 (jeden tekst do 

wyboru) 

Jan Białostocki, Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, w: tegoż, 

Refleksje i syntezy ze świata sztuki, cykl drugi, Warszawa 1987 

N. Bryson, Dyskurs, figura, „Artium Quaestiones” XIX, Poznań 2008, s. 299-333 

(przedruk w: Perspektywy współczesnej historii sztuki...) 

M. Baxandall, Prawda a inne kultury. „Chrzest Chrystusa” Pierra della Francesca, 

„Artium Quaestiones” V, Poznań 1991, s. 109-144 (przedruk w: Perspektywy 

współczesnej historii sztuki…) 

A. Jakubowska, „I po co ten feminizm?” O feministycznej historii sztuki, „Biuletyn 

Historii Sztuki” 2000, nr 3-4, s. 293-303. 

M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, 

Poznań 2008, s. 623-637. 

 

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  
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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 

WDHSW_01 

TK_01 
TK_02 
TK_03 
TK_04 
TK_05 

Wykład ilustrowany slajdami 
Egzamin ustny. 
 

WDHSW_02 

TK_01 
TK_04 
TK_06 
 

Wykład ilustrowany slajdami Egzamin ustny. 

WDHSW_03 

TK_02 
TK_04 
TK_06 
 

Wykład ilustrowany slajdami Egzamin ustny. 

WDHSW_04 
TK_02 
TK_05 
 

Wykład ilustrowany slajdami 
Egzamin ustny. 
 

 

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

- wyjaśnij pojęcie stylu dzieła sztuki 

- omów metodę ikonologicznej interpretacji dzieła sztuki 

- przedstaw koncepcję ikoniki Maxa Imdahla 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): 
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Praca własna studenta 1: czytanie wskazanej literatury 150 

Praca własna studenta 2: przygotowanie do egzaminu 90 

Praca własna studenta n#  

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. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich 
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b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 
takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 

 

4. Kryteria oceniania   

Egzamin ustny 

- poziom opanowania materiału z wykładów i lektur; 

- stopień przyswojenia zadanych tekstów poprzez samodzielną ich lekturę i refleksję; 
- umiejętność porównawczego kojarzenia ze sobą różnych koncepcji i perspektyw 
  badawczych znanych z wykładów i lektur; 
- logika, klarowność i kompletność wypowiedzi na wskazany temat; 


