
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki - konwersatorium:  

Malarstwo europejskie XIX wieku. Wybrane zagadnienia  

2. Kod modułu kształcenia: 05-ZD-23dd 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: historia sztuki 

5. Poziom studiów: I stopień (studia licencjackie) 

6. Rok studiów: II-III  

7. Semestr: letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Prowadzący: mgr Martyna Łukasiewicz, m.lukasiewicz@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: polski  

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu zajęć/przedmiotu  

 C1: Zapoznanie z istotnymi problemami malarstwa europejskiego XIX wieku. 

 C2: Prześledzenie związków między zmianami historycznymi, społecznymi  

i kulturowymi a ich wpływem na rozwój malarstwa XIX wieku.  

 C3: Kształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów źródłowych i 

prowadzeniadyskusji naukowej.  

 

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

(jeśli obowiązują) 

 Wiedza z zakresu historii i teorii sztuki na poziomie I i II roku studiów I stopnia. 

 Podstawowa umiejętność posługiwania siępojęciami teoretycznymi i metodami 

badawczymi w analizie i interpretacji dzieł sztuki na poziomieI roku studiów  

I stopnia. 

 Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie anglojęzycznych tekstów 

naukowych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol 

efektówkształcenia 

 

Po zakończeniu modułu 

(przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia 

student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

ZD_01 omówić ważniejsze zjawiska w 

malarstwie europejskim XIX wieku 

w kontekście historycznym  

i kulturowym 

Hist_W04; Hiszt_W08; 

Hiszt_W09; Hiszt_W11; 

Hiszt_U01 

ZD_02 dostrzec związek między 

uwarunkowaniami historycznymi, 

Hiszt_W04; Hiszt_W08;  

Hiszt_W09; Hiszt_W13, 



społecznymi, kulturowymi a 

rozwojem malarstwa europejskiego 

XIX wieku 

Hiszt_U01 

ZD_03 wymienić i poddać analizie kluczowe 

dzieła malarstwa europejskiego XIX 

wieku  

 

Hiszt_W02; Hiszt_U06; 

Hiszt_W07; Hiszt_W09; 

Hiszt_U01 

ZD_04 posługiwać się ujęciami 

teoretycznymi i metodami 

badawczymi w analizie i interpretacji 

malarstwa europejskiego XIX wieku 

Hiszt_W02; Hiszt_W04; 

Hiszt_U01; Hiszt_U02; 

Hiszt_U06 

ZD_05 dokonać krytycznej analizy tekstu 

naukowego dotyczącego malarstwa  

europejskiegoXIX wieku 

Hiszt_W08; Hiszt_W10; 

Hiszt_W14; Hiszt_U02 

4. Treści kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia modułu zajęć/przedmiotu: 

Nazwa modułu kształcenia:Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (konwersatorium):  

Malarstwo europejskie XIX wieku. Wybrane zagadnienia 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 

Między Akademią a Salonem. 

Znaczenie sztuki oficjalnej w XIX 

wieku 

ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 

TK_02 
„Gdy rozum śpi, budzą się potwory”, 

romantyzm Francisca de Goi  

ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 

TK_03  
Natura uhistoryczniona. Angielskie 

malarstwo pejzażowe  

ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 

TK_04 Złote oblicze sztuki skandynawskiej ZD_01; ZD_02; ZD_03 

TK_05 Le Réalisme Gustave’a Courbeta  ZD_01; ZD_02; ZD_03 

TK_06 
Gdzie wystawić obrazy, czyli ruch 

wystawienniczy w XIX wieku 

ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 

TK_07 
„Manet et manebit”, fenomen 

twórczości Édouarda Maneta 

ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 

TK_08 
W atelier Nadara, czyli o początkach 

impresjonizmu 
ZD_01; ZD_02; ZD_03 

TK_09 Georges Seurat i psychologia widzenia 
ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 

TK_10 
Syntetyczny symbolizm vs. symbolizm 

ekspresyjny  

ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 

TK_11 
Podwójna deformacja: o twórczości 

nabistów   

ZD_01; ZD_02; ZD_03; 

ZD_04; ZD_05 



5. Zalecana literatura  

 

Eisenman S. F., Nineteenth Century Art: A Critical History, Thames & Hudson 1994. 

Grabska-Wallis E., Morawska H.,Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa 

1977. 

Harrison Ch., Wood P., Gaiger J., Art in Theory. 1815-1900. An Anthology of Changing 

Ideas, Blackwell Publishers 1998. 

Hofstätter H., Symbolizm, Warszawa 1980. 

Juszczak W.,Postimpresjoniści, Warszawa 1985. 

Kępiński Z., Impresjoniści u źródeł swoich obrazów, Warszawa 1976. 

Nochlin L., Realizm, Warszawa 1974. 

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1977. 

Rewald J., Historia impresjonizmu, Warszawa 1985. 

Starzyński J., Romantyzm i narodziny nowoczesności, Warszawa 1972. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: nie dotyczy. 

 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:  

 Biblioteka IHS UAM (zalecana literatura i teczka z tekstami) 

 Biblioteka Główna UAM 

 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (filia: sztuka) 

 

III Informacje dodatkowe  

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

i metod oceniania  

 

Nazwa modułu (przedmiotu):Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (konwersatorium): 

Malarstwo europejskie XIX wieku. Wybrane zagadnienia 

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 

ZD_01 

 

 

TK_01; TK_02; 

TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06; 

TK_07; TK_08; 

TK_09; TK_10; TK_11 

 

 

 

Elementy wykładu wsparte 

prezentacją multimedialną; 

dyskusja w oparciuo lekturę 

zadanych tekstów; grupowa 

analizai interpretacja dzieł 

 

 

Ocena aktywności 

oraz poziomu 

rozumienia 

iprzyswojeniatekst

ów (F); zaliczeniez 

notą  

w formie testu 

wizualnego (P)  

ZD_02 

TK_01; TK_02; 

TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06; 

Elementy wykładu wsparte 

prezentacją multimedialną; 

dyskusja w oparciuo lekturę 

Ocena aktywności 

oraz poziomu 

rozumienia 



TK_07; TK_08; 

TK_09; TK_10; TK_11 

 

zadanych tekstów; grupowa 

analizai interpretacja dzieł 

iprzyswojeniatekst

ów (F); zaliczeniez 

notą  

w formie testu 

wizualnego (P) 

ZD_03 

TK_02, TK_03; 

TK_05; TK_07; 

TK_08; TK_09; 

TK_10, TK_11  

Elementy wykładu wsparte 

prezentacją multimedialną;  

dyskusja w oparciuo lekturę 

zadanych tekstów; grupowa 

analizai interpretacja dzieł 

Ocena aktywności 

oraz poziomu 

rozumienia i 

przyswojenia 

tekstów (F); 

zaliczeniez notą  

w formie testu 

wizualnego (P) 

ZD_04 

TK_01; TK_02; 

TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_07; 

TK_08; TK_09; 

TK_10; TK_11 

 

Elementy wykładu wsparte 

prezentacją multimedialną;  

dyskusja w oparciuo lekturę 

zadanych tekstów; grupowa 

analizai interpretacja dzieł 

Ocena aktywności 

oraz poziomu 

rozumienia i 

przyswojeniatekstó

w (F); zaliczeniez 

notą  

w formie testu 

wizualnego (P) 

ZD_05 

TK_01; TK_02; 

TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_07; 

TK_08; TK_09; 

TK_10; TK_11 

 

Elementy wykładu wsparte 

prezentacją multimedialną;  

dyskusja w oparciuo lekturę 

zadanych tekstów; grupowa 

analizai interpretacja dzieł 

Ocena aktywności 

oraz poziomu 

rozumienia i 

przyswojenia 

tekstów (F); 

zaliczeniez notą  

w formie testu 

wizualnego (P) 

 

 

2. Kryteria oceniania 
 obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności) 

 wygłoszenie krótkiego (do 10 min) wystąpienia nt. wybranego zagadnienia 

 aktywne uczestnictwo w dyskusjach prowadzonych w oparciu o zadane teksty,  

a także w grupowych analizach i interpretacjach obiektów artystycznych 

 kolokwium (kończący semestr test wizualny) 

 

3. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa modułu (przedmiotu):Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (konwersatorium): 

Malarstwo europejskie XIX wieku. Wybrane zagadnienia 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 



Godziny zajęć (wg planu studiów)  

z nauczycielem 
30  

Praca własna studenta1 (czytanie wskazanej 

literatury przedmiotu, przygotowanie się do 

dyskusji, przygotowanie krótkiego, ok. 10 min.  

wystąpienia) 

20  

Praca własna studenta 2 (przygotowanie do testu 

wizualnego)  
10 

SUMA GODZIN 60  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
2  

 

 

 

 


