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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia:   Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki   

                                                           średniowiecznej 

2. Kod modułu kształcenia:   05-whsr-12hs  

3. Rodzaj modułu kształcenia:  obowiązkowy 

4. Kierunek studiów:   historia sztuki 

5. Poziom studiów:   I stopień 

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje)  I rok 

7. Semestr:    letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 60 

9. Liczba punktów ECTS:  4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  
prowadzących zajęcia:  dr hab. Jacek Kowalski, dr Tomasz Ratajczak 

11. Język wykładowy:   polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: Dostarczenie usystematyzowanej wiedzy za zakresu 
kultury artystycznej i sztuki średniowiecznej, a także podstawowych kierunków badań 
nad tym okresem 

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

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

# 
  

whsr-01 Periodyzować dzieje sztuki 
średniowiecznej oraz wskazywać na 
odmienność poszczególnych okresów 

Hiszt_W07,Hiszt_W09 
Hiszt_U09, 

whsr-02 Omawiać najważniejsze zjawiska 
artystyczne  także w szerszym kontekście 
kulturowym i historycznym 

Hiszt_W04,Hiszt_W09 
Hiszt_U04, Hiszt_W15 

whsr-03 Wymieniać i opisywać kluczowe dzieła 
sztuki z zakresu rzeźby, architektury, 
malarstwa oraz sztuki użytkowych oraz 
poddawać je analizie porównawczej 

Hiszt_W11,Hiszt_W06,  
Hiszt_W12, Hiszt_U06 

 whsr-04 Omawiać kluczowe ośrodki artystyczne, i 
szkoły artystyczne, a także wskazywać na 
wzajemne relacje. 

Hiszt_W11,Hiszt_W09 
Hiszt_U09 

whsr-05 Wskazywać na główne kierunki badań nad 
sztuką średniowieczną, samodzielnie 
adaptować je w procesie interpretacji, a 
także wskazywać na podobieństwa oraz 

Hiszt_W08,Hiszt_W02 
Hiszt_W07, Hiszt_U06, 
Hiszt_K01, Hiszt_K05 
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różnice kulturowe między daną epoką a 
współczesnością i własnym zapleczem 
kulturowym 

 
 

UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10. 

4. Treści kształcenia 

 

Nazwa modułu kształcenia: 
Historia Sztuki Starożytnej 

  

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

#
   

TK_01 Chrześcijańska sztuka późnego antyku whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
wsr-04, whsr-05 

TK_02 Sztuka wczesnośredniowieczna whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

TK_03 Sztuka Merowingów i Karolingów whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

TK_04 Sztuka ottońska whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

TK_05 Architektura romańska whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
HSS-04, HSS-05 

TK_06  Rzeźba i malarstwo romańskie whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

TK_07 Przełom gotycki whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

TK_08 Architektura gotycka whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

TK_09 Rzeźba gotycka whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

TK_10 Rzeźba romańska whsr-01, whsr-02, whsr-03, 
whsr-04, whsr-05 

 

 

5. Zalecana literatura  

6. P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, t. I, Warszawa 1973;  

7. Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976;  

8. N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. I, Warszawa 1973;   

9. W. Sauerlaender, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978;  

10. M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, WaiF, Warszawa 1980;   

11. P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001;  

12. W. Koch, Style w architekturze, W-wa 1996;   

13. O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, przeł. Anna Palińska, 

Warszawa 1989;  
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14. E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka, w: tegoż, Studia z historii sztuki, 

Warszawa 1970;  

15. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., opr. J. 

Białostocki, Warszawa 1978;  

16. Sztuka Świata, tom III-IV, Warszawa 1990-93;  

17. Sz. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996;  

18. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2005;   

19. Sz. Skibiński, K. Lorkiewicz-Zalewska, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010; 

20. A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, tom II, Niderlandzkie 

malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011;  

21. J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010;  

22. A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014; 

23. T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014; 

 

24. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu 

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

Informator o zajęciach w IHS na rok ak. 2015/16, www.arthist.amu.edu.pl 

 

III. Informacje dodatkowe  

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

Nazwa modułu kształcenia: 
Historia Sztuki Starożytnej 

  

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

& 

whsr_01  

TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04,TK_05,TK_06,TK_
07, TTK_08, TK_09, 
TK_10,  

Wykład ilustrowany, 
prezentacje studentów, 
rozmowa ze studentami 

Egzamin wizualny i 
ustny 

whsr_02 

TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04,TK_05,TK_06,TK_
07, TTK_08, TK_09, 
TK_10,  

Wykład ilustrowany, 
prezentacje studentów, 
rozmowa ze studentami 

Egzamin wizualny i 
ustny 

 whsr_03 

TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04,TK_05,TK_06,TK_
07, TTK_08, TK_09, 
TK_10,  

Wykład ilustrowany, 
prezentacje studentów, 
rozmowa ze studentami 

Egzamin wizualny i 
ustny 

 whsr_04 

TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04,TK_05,TK_06,TK_
07, TTK_08, TK_09, 
TK_10,  

Wykład ilustrowany, 
prezentacje studentów, 
rozmowa ze studentami 

Egzamin wizualny i 
ustny 

whsr_05 
TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04,TK_05,TK_06,TK_

Wykład ilustrowany, 
prezentacje studentów, 

Egzamin wizualny i 
ustny 

http://www.arthist.amu.edu.pl/
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07, TTK_08, TK_09, 
TK_10,  

rozmowa ze studentami 

 
* 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 90 

Praca własna studenta-przygotowanie do egzaminu 90 

Praca własna studenta  

Praca własna studenta  

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. 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 

Przystąpienie do egzaminu wizualnego i ustnego, aktywność na zajęciach 

 


