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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia  WSTĘP DO HISTORII SZTUKI – ćwiczenia: architektura, 
malarstwo, rzeźba, ornamentyka, rzemiosło artystyczne, paramentyka, elementy heraldyki   

2. Kod modułu kształcenia  05-WDHSC1-11-HistSzt 

3. Rodzaj modułu kształcenia OBOWIĄZKOWY 

4. Kierunek studiów  HISTORIA SZTUKI 

5. Poziom studiów –LICENCJAT 

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje)  I ROK 

7. Semestr – zimowy    

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin  3x20 h ćw. 

9. Liczba punktów ECTS- 6 

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

Prof. Tadeusz Żuchowski 

Prof. Jacek Kowalski 

dr hab. Piotr Korduba 

dr hab. Michał Haake,   

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

 

11. Język wykładowy  POLSKI 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu kształcenia  Przygotowanie do samodzielnego opisu i analizy dzieła sztuki, 
opanowanie terminologii z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby, ornamentyki, rzemiosła 
artystycznego, paramentyki i heraldyki   

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

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

# 
 

WDHSC1_01 posługiwać się podstawową terminologią 
w zakresu architektury, europejskiej 
ornamentyki, rzemiosła artystycznego, 
paramentyki, heraldyki oraz technik sztuk 
plastycznych (malarstwa, rzeźby) 

Hiszt_W02 

Hiszt_U05 

WDHSC1_02 posługiwać się podstawowym pojęciami 
służącymi do opisu i analizy dzieła sztuki 

Hiszt_W06 

Hiszt_W02 

Hiszt_W05 
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WDHSC1_03 omówić podstawowe zasady 
budowy/kompozycji dzieł artystycznych 

Hiszt_W12 

 

WDHSC1_04 
w zakresie podstawowym posługiwać się 
językiem specjalistycznym historii sztuki 

Hiszt_U05 

Hiszt_W02 

 

WDHSC1_05 Wskazać podstawowe właściwości 
poszczególnych mediów artystycznych: 
malarstwa i rzeźby 

Hiszt_W06 

Hiszt_W12 

WDHSC1_06 Rozpoznawać i datować podstawowe 
ornamenty dla sztuki europejskiej, zna 
podstawowe wyroby i techniki stosowane 
w rzemiośle artystycznym, zna 
podstawowe paramenty dla obrządku 
zachodniego i wschodniego oraz zasady 
heraldyki 

Hiszt_W02 

Hiszt_W11 

Hiszt_W06 

Hiszt_W07 

WDHSC1_07 Opisać, rozpoznać i zadatować dzieła 
sztuki i wyroby artystyczne w zakresie ich 
zdobnictwa i przeznaczenia 

Hiszt_W02 

Hiszt_W06 

Hiszt_W07 

Hiszt_W12 

WDHSC1_08 poddać wstępnej analizie dzieło 
architektury, identyfikując podstawowe 
elementy jego struktury 

Hiszt_W06 

Hiszt_W02 

Hiszt_W05 

Hiszt_W12 

WDHSC1_09 

 

 

wskazać najważniejsze metody 
interpretacji architektury 

Hiszt_W05 

Hiszt_U02 

WDHSC1_10 

 

 

posiada uporządkowaną wiedzę na temat 
metodyki badań architektonicznych 

 

Hiszt_W05 

Hiszt_U02 

 
* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS) 
#
 efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)WDHSC1_01 

 

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 
podstawowe właściwości medium 

malarstwa i rzeźby    
WDHSC1_05 
WDHSC1_04 

TK_02 podstawy psychologii percepcji wizualnej 
WDHSC1 03 
WDHSC1_02 

TK_03 przestrzeń i perspektywa malarska 
WDHSC1 03 
WDHSC1_04 

TK_04 teorie barw i systemy kolorystyczne 
WDHSC1_03 
WDHSC1_04 

TK_05 
 
 

niemimetyczne elementy obrazu 

malarskiego 
WDHSC1_02 
WDHSC1 03 
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TK_06 proces twórczy dzieła rzeźbiarskiego 
WDHSC1_05 
WDHSC1_01 

TK_07 
podstawowe zagadnienia technologii 

malarstwa i rzeźby 

WDHSC1_05 
WDHSC1_01 
 

TK_08 

Poznanie podstawowej terminologii w 
zakresie europejskiej ornamentyki, 
rzemiosła artystycznego, paramentyki i 
heraldyki 

WDHSC1_01 
WDHSC1_04 
WDHSC1_06 

TK_09 

Umiejętność rozpoznania i zadatowania 
podstawowych ornamentów dla sztuki 
europejskiej, znajomość podstawowych 
wyrobów i technik stosowanych w rzemiośle 
artystycznym, paramentów i zasad heraldyki 

WDHSC1_06 
WDHSC1_01 

TK_10 

Umiejętność podstawowego opisania, 
rozpoznania i datowania dzieł sztuki i 
wyrobów artystycznych w zakresie ich 
zdobnictwa i przeznaczenia 

WDHSC1_03 
WDHSC1_04 
WDHSC1_07 

TK_11 
Terminologia dotycząca sakralnej 
architektury starożytnej, średniowiecznej i 
nowożytnej 

WDHSC2-01 

TK_12 
Terminologia dotycząca sakralnej 
architektury islamu i judaizmu 

WDHSC2-01 

TK_13 
Terminologia dotycząca architektury 
rezydencjonalno-obronnej od starożytności 
do schyłku XIX w. 

WDHSC2-01 

TK_14 Podstawy opisu architektury 

WDHSC2-01 

WDHSC1_08 
WDHSC1_02 
WDHSC1_04 

TK_15 Metody interpretacji architektury 

WDHSC1_02 

WDHSC1_09 

WDHSC1_10 

WDHSC1_04 

 

TK_16 Podstawy badań terenowych architektury 

WDHSC1_08 

WDHSC1_09 

WDHSC1_10 

 

TK_17  
Ćwiczenia terenowe przy wybranych 
obiektach architektury średniowiecznej i 
nowożytnej w Poznaniu 

WDHSC2-01 

WDHSC1_08 

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

5. Zalecana literatura  

S. Kozakiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1976 (i późniejsze 

wydania) 

N. Pevsner., J. Fleming, H. Honour , Encyklopedia architektury, Warszawa 1992 

R. Ingarden., O dziele architektury. w: tegoż, Studia z estetyki, t. II, Warszawa 1958 

J.Z. Łoziński, Dzieło sztuki w "terenie", w: Wstęp do historii sztuki, pod red. P. 

Skubiszewskiego, Warszawa 1973 

L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1978 

Z. Mączeński Z, Elementy i detale architektoniczne, Warszawa 1958 



4 

J. B, Michałowski, Formy klasyczne w architekturze, Warszawa 1952 

A. Miłobędzki., Badania nad historią architektury, w: Wstęp do historii sztuki, pod red. P. 

Skubiszewskiego, Warszawa 1973 

R.Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978. 

M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983. 

A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski, Psychofizjologia widzenia, 

Poznań 1991. 

L.Losos, Techniki malarskie, Warszawa 1991. 

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

Wrocław 1962. 

B. Nadolski, Liturgika, t.1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989  

Prawosławne nabożeństwa, sakramenty i obyczaje, Białystok 1990  

W. Rządek i K. Tomaszewski, Ornamentyka i motywy dekoracyjne, Poznań 1991 (skrypt w 

bibliotece IHS)  

Ch. Walter, Sztuka i obrządek kościoła bizantyjskiego, Warszawa 1992 

Nowe tablice czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych, Kraków 2007 

S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990 

 

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 – Studia Historii Sztuki, UAM w Poznaniu 

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

& 

WDHSC1_01 
TK_06 TK_08 TK_11 
TK_12 TK_13 TK14 
TK_07 TK_09 TK_17 

wykład, prezentacja 
multimedialna,   

Test (P) 

WDHSC1_02 
 

TK_05 TK_14 
TK_02 TK_15 

wykład, prezentacja 
multimedialna,   

Test (P) 

WDHSC1_03 

TK_05 TK_10 
TK_04 
TK_02  
TK_03 

wykład, prezentacja 
multimedialna,   

Dyskusja (F) 

WDHSC1_04 
TK_03   TK_08   TK_14 
TK_04   TK_10  TK_15 

wykład, prezentacja 
multimedialna,   

Dyskusja (F) 

WDHSC1_05 
TK_01 
TK_06 
TK_07 

wykład, prezentacja 
multimedialna,   

Test (P) 

WDHSC1_06 
TK_08 
TK_09 

zajęcia terenowe przy 
obiektach 

Ćwiczenia (F) 

WDHSC1_07 
TK_10 
 

ćwiczenia w sali i przy 
obiektach w terenie 

Ćwiczenia (F) 

WDHSC1_08 
TK_14   TK_17 
TK_16 
 

Wykład, prezentacja 
multimedialna, ćwiczenia w 
terenie 

Dyskusja (F) Test (P) 

WDHSC1_09 TK_15 TK_16 
Wykład, prezentacja 
multimedialna, ćwiczenia w 

Dyskusja (F) Test (P) 
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terenie 

WDHSC_10 TK_15  TK_16 
Wykład, prezentacja 
multimedialna, ćwiczenia w 
terenie 

Dyskusja (F) Test (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. 

 

omówienie podstawowych systemów barwnych   

objaśnienie pojęć chiaroscuro i sfumato na materiale wizualnym    

opis zastosowania poszczególnych narzędzi w procesie twórczym rzeźbiarza 

omówienie struktury ikonostasu  

Co to jest groteska, jak wygląda, podaj czas jej występowania w sztuce europejskiej? 

Rozpoznaj i zadatuj przedstawione na rysunku ornamenty, szaty liturgiczne, herby? 

Co to jest berżera gondolowa i kiedy pojawia się w europejskim meblarstwie?  

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): 
  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności * 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 20 

Praca własna studenta1 – przygotowanie do zajęć 30 

Praca własna studenta 2 – lektura literatury  60 

Praca własna studenta 3 – przygotowanie do 
kolokwium 

70 

SUMA GODZIN 180 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

6 

 

 * 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 – kolokwium 

Znajomość terminologii i podstaw metodyki badawczej wykazana na kolokwium terminologicznym i 

podczas zajęć. Aktywna obecność na zajęciach. 

 


