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OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu – Fotografia po konceptualizmie 
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu – 21-WZDS-FPK-HS 
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny) – obowiązkowy 
4. Kierunek studiów – historia sztuki 
5. Poziom kształcenia  (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie) – I stopień 
6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny) –ogólnoakademicki 
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje) – II, III 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) – 30 h W 
9. Liczba punktów ECTS – 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /  
prowadzących zajęcia – dr Dorota Łuczak, dorluc@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy – polski 
12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie) 

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu 

C1. Zdobycie wiedzy na temat wybranych zjawisk w fotografii, obecnych na scenie 
artystycznej po konceptualizmie 
C2. Zdobycie umiejętności krytycznej interpretacji wybranych zjawisk artystycznych 
C3. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności krótkiej prezentacji ustnej  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) 
Umiejętność przygotowania prezentacji. Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki XX 
wieku. 

3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku 
studiów  
 

Symbol EK dla 
modułu 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu  
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:  

Symbole EK dla 
kierunku studiów 

HISZT_W01 Posiada wiedzę na temat historii fotografii po 
konceptualizmie – od lat 60’ XX wieku do współczesności P3U_W; P5U_W 

HISZT_W02 
Potrafi omówić i sproblematyzować zasadnicze zmiany, 
które dokonały się w polu fotografii w latach 60’ w 
stosunku do historii medium 

P3U_W; P5U_W 

HISZT_W03 Posiada umiejętność krytycznej analizy współczesnych 
zjawisk fotograficznych.  

P1U_U; P2U_U; 
P5U_W; P5U_U; 
P6U_U; P2U_K; P3U_K; 
P4U_K 

HISZT_W04 Posiada wiedzę na temat teoretycznych ujęć fotografii 
współczesnej w polu sztuki 

P2U_W; P3U_W; 
P7U_W 

 

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęć/przedmiotu 
 

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu 
Symbol/symbole  
EK dla modułu 
zajęć/przedmiotu 

Fotografia po konceptualizmie – pojęcia, definicje, zwrot w latach 60’ 
HISZT_101, 
HISZT_W02, 
HISZT_W04 

Fotograficzne warunki zwrotu postmodernistycznego 
HISZT_W01, 
HISZT_W02, 
HISZT_W04 

Nowy dokument HISZT_W01, 
HISZT_W02 

Zwrot cyfrowy w fotografii HISZT_W01, 
HISZT_W02, 
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HISZT_W04 

Nowy materializm i fotografii 
HISZT_W01, 
HISZT_02, 
HISZT_W04 

Fotografia, archiwum, nauka 
HISZT_W01, 
HISZT_W03, 
HISZT_W04 

Fotografia intymna HISZT_W01, 
HISZT_W03 

Fotografia romantyczna HISZT_W01, 
HISZT_W03 

Fotografia i feminizm HISZT_W01, 
HISZT_W03 

Fotografia wobec antropocenu HISZT_W01, 
HISZT_W03 

 

5. Zalecana literatura: 
 

von Amelunxen H., Photography After Photography: Memory and Representation in the Digital Age, 
Göttingen 1996 
Bright S., Art photography now, New York 2005 
Campany D., Art and Photography, London, New York 2005 
Cotton Ch., Photography as Contemporary Art,  London 2004 
Costello D., Iversen M., Photography After Conceptual Art, West Sussex 2010 
Durden M., Photography Today, Phaidon Press 201 
Fried M., Why Photography Matters as Art as Never Before, New Haven and London 2008 
Gefter P., Photography After Robert Frank, Aperture 2009 
Hostetler L., Bussard K. A.,  Color Rush: American Color Photography from Steiglitz to Sherman, 
Aperture 2013 
Merewether C., The Archive, London 2006 
Mitchell W. J., The Reconfigured eye: visual truth in the post-photographic era, London 1992 
Pijarski K., Archiwum jako projekt - poetyka i polityka, Warszawa 2011 
Lange-Berndt, Materiality, London 2015 
Stallabrass J., Documentary, London 2013 
Stimson B., The Pivot of the World: Photography and Its Nation, London 2006 

 

 
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: 
 

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki 

III. Informacje dodatkowe  
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK (proszę wskazać 

z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne) 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć ✔ 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔ 

Wykład konwersatoryjny ✔ 

Wykład problemowy ✔ 

Dyskusja  
Praca z tekstem  
Metoda analizy przypadków ✔ 
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Uczenie problemowe (Problem-based learning)  
Gra dydaktyczna/symulacyjna  
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)  

Metoda ćwiczeniowa  
Metoda laboratoryjna  
Metoda badawcza (dociekania naukowego)  
Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  
Pokaz i obserwacja  
Demonstracje dźwiękowe i/lub video  
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach  
Inne (jakie?) -   

…  
 

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów 
właściwe dla danego EK lub/i zaproponować inne) 
 

Sposoby oceniania 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

      

Egzamin pisemny       
Egzamin ustny       
Egzamin z „otwartą książką”       

Kolokwium pisemne       
Kolokwium ustne       
Test       
Projekt       

Esej       
Raport       
Prezentacja multimedialna       
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)       

Portfolio       
Inne (jakie?) -        
…       

 

 

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS  
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 

P
ra

ca
 

w
ła

sn
a 

st
ud

en
ta

* Przygotowanie do zajęć 0 

Czytanie wskazanej literatury 0 
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Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, 
prezentacji, demonstracji, itp.  15 

Przygotowanie projektu 0 

Przygotowanie pracy semestralnej 0 

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 0 

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 45 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3 
 

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować 
inne 
 

 
4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 

 

bardzo dobry (bdb; 5,0): Samodzielny wybór tematu prezentacji, przygotowanie prezentacji 
multimedialnej (wybór zdjęć oraz opisy), problemowe ujęcie tematu.  
dobry plus (+db; 4,5): Samodzielny wybór tematu prezentacji, przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, przywołanie kategorii interpretujących, które zostały omówione na zajęciach 
dobry (db; 4,0): Przygotowanie prezentacji multimedialnej, przywołanie kategorii 
interpretujących, które zostały omówione na zajęciach 
dostateczny plus (+dst; 3,5): Przygotowanie prezentacji na zadany temat, prezentacja 
multimedialna, przedstawienie twórczości artysty/ artystów 
dostateczny (dst; 3,0): Przygotowanie prezentacji na zadany temat, prezentacja multimedialna, 
przedstawienie podstawowych informacji o artyście, projekcie 
niedostateczny (ndst; 2,0): Brak prezentacji multimedialnej 
 

 

 


