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Rodzaj studiów: I stopień 

Profil studiów: A  

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu:  

  

Genealogia sztuki współczesnej 

 

 

Forma 

zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny 1 III wykład 30 2 

  IV wykład 30 2 

niestacjonarny 1 III wykład 18 2 

  IV wykład 18 2 

 

Kierownik przedmiotu: Prof. R. Hunger 

 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie kursu przedmiotów Rzeźba i Historia sztuki 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Wykłady w oparciu o dokumentację wizualną. Wykłady mają charakter autorski...Celem 

przedmiotu jest : 1. Wykazanie społecznych i estetycznych przyczyn wygenerowania sztuki 

współczesnej. 2.Prezentacja trzech głównych nurtów sztuki współczesnej i ich prekursorów  

oraz wykazanie logiki ewolucji tych nurtów poprzez analizę formy języka plastycznego. 

3.Przedstawienie  najistotniejszych kierunków poprzez analizę formy dzieł  ich  

charakterystycznych  reprezentantów  - w trzech głównych nurtach sztuki współczesnej.   

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P6S_WG 

 

 

 

 

 

  K1_W02 
 K6_W05 Podstawową znajomość stylów i tendencji w sztuce, z uwzględnieniem 

grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi tradycje twórcze 

K6_W06 Podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki, reprezentatywne dzieła 

oraz wybitnych twórców z dyscypliny sztuk pięknych i projektowych 

 

Umiejętności. Student potrafi:   

P6S_UW 

 

 

 

K6_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 

artystycznych i wykonania własnych projektów graficznych 

K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U07 Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego grafiki 

warsztatowej 



Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KK K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

 

Metody kształcenia: 

 Wykład, 

 Seminarium sprawdzające nabywaną wiedzę w kontekście  wybranych przykładów sztuki 

współczesnej. 

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Egzamin ustny 

 

Treści:  
1. Uwarunkowania społeczne i estetyczne powstania sztuki współczesnej 

2. Trzy główne nurty sztuki współczesnej i ich prekursorzy 

3. Najistotniejsze kierunki i ich reprezentanci w kontekście nurtów sztuki współczesnej  

generujących genealogię tej sztuki  

 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Adam Kotula ,Piotr Krakowski „Kronika nowej sztuki” Wyd. Lit. Kraków 

2. „Artyści o sztuce” PWN 1961, Kat. Hist. Szt. UW. Warszawa 

3. Władysław Strzemiński „Teoria widzenia” Wyd. Lit. Kraków 

Uzupełniająca: 

        1.Adam Kotula, Piotr Krakowski „Współczesne malarstwo , rzeźba i architektura” 

        2.Andrzej Jocz „Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi w nurtach sztuki 

współczesnej”Wyd.ŁTN.1999. 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 60 Praca na zajęciach: 36 

Praca własna: 40 Praca własna: 64 

 


