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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia WYSTAWIENNICTWO 

2. Kod modułu kształcenia MSW 

3. Rodzaj modułu kształcenia – fakultatywny 

4. Kierunek studiów – HISTORIA SZTUKI 

5. Poziom studiów  - II stopień  

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje) - II 

7. Semestr – letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw) – 60 h (30 wykład i 30 seminarium, w tym 
zajęcia terenowe) 

9. Liczba punktów ECTS - 8 

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

fillipin@amu.edu.pl,; dr hab. Agata Jakubowska prof. UAM jagata@amu.edu.pl, dr Michał 

Mencfel mmencfel@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy - polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

 

Cel (cele) modułu kształcenia 

 

1. Znajomość ogólnej historii idei organizowania wystaw sztuki, muzeów 

historycznych i uniwersyteckich 

2. Znajomość podstawowej problematyki z zakresu studiów nad wystawami 

3. Umiejętność analizy narracji wystawy sztuki i wystawy historycznej 

4. Umiejętność analizy znaczenia dzieła sztuki oraz obiektu historycznego w 

zależności od kontekstu wystawowego  

5. Rozumienie relacji między wystawą a kontekstem społeczno-kulturowo-

politycznym 

6. Rozumienie znaczenia wystaw sztuki i obiektów historycznych dla zmian w 

obrębie historii sztuki i humanistyki 

 

7. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) - brak 

mailto:pkorduba@amu.edu.pl
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8. 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

# 
  

MSW_01  Znajomość ogólnej historii idei 

organizowania wystaw sztuki, muzeów 

historycznych i uniwersyteckich 

Hiszt_W03 

Hiszt_W15 

Hiszt_W04 

Hiszt_W13 

MSW_02 Znajomość podstawowej problematyki 

z zakresu studiów nad wystawami 

 

Hiszt_W02 

Hiszt_W12 

Hiszt_W13 

Hiszt_U10 

MSW_03 Umiejętność analizy narracji wystawy 

sztuki i wystawy historycznej 

 

Hiszt_W02 

Hiszt_U06 

Hiszt_U04 

Hiszt_K04 

MSW_04 Umiejętność analizy znaczenia dzieła 

sztuki oraz obiektu historycznego w 

zależności od kontekstu wystawowego 

Hiszt_U01 

Hiszt_U02 

Hiszt_U04 

MSW_05 Rozumienie relacji między wystawą a 

kontekstem społeczno-kulturowo-

politycznym 

 

Hiszt_W04 

Hiszt_W13 

Hiszt_K05 

Hiszt_K06 

MSW_06 Rozumienie znaczenia wystaw sztuki 

dla zmian w obrębie historii sztuki i 

humanistyki 

 

Hiszt_W14 

Hiszt_W05 

 

* 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 

 

Nazwa modułu kształcenia: 

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

#
   

TK_01  Historia idei organizowania wystaw MSW_01, MSW_05, 
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sztuki. MSW_06 

TK_02  

Podstawowa problematyka z zakresu 

studiów nad wystawami i nowej 

muzeologii. 

MSW_01, MSW_02 

TK_03  
Pojęcia i metody analizy wystawy sztuki i 
wystawy historycznej 

MSW_02, MSW_03, 
MSW_04 

TK_04 

Relacja między wystawą a kontekstem 

społeczno-kulturowo-politycznym 

 

MSW_01, MSW_05, 
MSW_06 

TK_05 
Relacja między wystawą i innymi narracjami 
w obrębie historii sztuki i humanistyki  

MSW_04, MSW_06 

 

2. Zalecana literatura  
 
Podstawowa literatura: 
 

1. Altshuler Bruce, Exhibitions that Made the History of Art, tom 1 i 2,  Londyn 

2009, 2013. 

2. Dean David, Museum Exhibition. Theory and Practice, Londyn-Nowy Jork 1996. 

3. Display. Strategie wystawiania, red. M. Hussakowska, E. M. Tatar, Kraków 2012. 

4. Jubileusz 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: święto 

akademickiego Poznania, Poznań 2009. 

5. Museum after Modernism: strategies of engagement, red. G. Pollock, J. Zemans, 

Londyn-Nowy Jork  2007. 

6. Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005. 

7. Theater der Natur und Kunst, Hg. v. Horst Bredekamp, Jochen Brüning, Berlin 

2000. 

8. Thinking about Exhibitions, red. B. Ferguson, R. Greenberg, S. Nairne, London-

New York 2005. 

9. The two art histories : the museum and the university, red. Charles W. Haxthausen, 

Sterling and Francis Clark Art Institute, 2002. 

10. T. Schramm, Uniwersytet Poznański w latach 1945-1956, Poznań 1999. 

11. B. Walczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.   

 

 

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  
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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

& 

MSW_01 TK_01, TK_02, TK_04 
Wykład, analiza zadanych 
tekstów i dokumentacji 
wystaw. Dyskusja w grupie 

Oceniające 
podsumowanie 
dyskusji (F) 

MSW_02 TK_02, TK_03 
Analiza zadanych tekstów i 
dokumentacji wystaw. 
Dyskusja w grupie 

Oceniające 
podsumowanie 
dyskusji (F) 

MSW_03 TK_03 

Analiza wystaw historycznych i 
aktualnych (wizyty w 
muzeum/galerii). Prezentacja 
studentów. 

Ocena ustna 
dotycząca 
prezentacji (F) 
Praca pisemna (P) 

MSW_04 TK_03, TK_05 

Analiza zadanych tekstów, 
oraz wystaw historycznych i 
aktualnych (wizyty w 
muzeum/galerii). Prezentacja 
studentów. 

Ocena ustna 
dotycząca 
prezentacji (F) 
Praca pisemna (P) 

MSW_05 TK_01, TK_04 
Wykład. Analiza zadanych 
tekstów. Dyskusja w grupie. 

Praca pisemna (P) 

MSW_06 TK_01, TK_04, TK_05 
Wykład, analiza zadanych 
tekstów. Dyskusja w grupie. 

Oceniające 
podsumowanie 
dyskusji (F) 

 

* 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  60 

Praca własna studenta – przygotowanie prezentacji 30 

Praca własna studenta – przygotowanie pracy 
pisemnej 

90 

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  

 

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

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

Napisanie pracy zaliczeniowej, która będzie analityczną propozycją wystawy stałej Muzeum UAM.  


