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Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła plastycznego 

  

 

Forma zaliczenia: 
Egzamin 

Zaliczenie z oceną 

 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne 1 I Ćwiczenia 18 2 

 1 II Ćwiczenia  18 2 

 

Prowadzący przedmiot : prof. Ryszard Hunger  

 

Wymagania wstępne:  

Podstawowa wiedza z historii sztuki na poziomie licencjackim 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Analiza dzieła sztuki ma na celu wyposażenie studenta w umiejętność analizowania dzieła 

plastycznego, tak pod względem formy jak i treści. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi 

ikonografii, ikonologii i semiotyki.  

Przekazanie    wiedzy na temat analizy formy, symbolu i znaku.   

Wyposażenie studenta w umiejętności analizowania formy plastycznej i rozumienie jej rozwoju w 

procesie historycznym. Wiedza na temat kompozycji, koloru, światła i warsztatu.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

PS7_WG K7_W01 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady wykorzystania środków 

plastycznych związanych z malarstwem, rysunkiem i grafiką 

K7_W04 Kontekst historyczny i kulturowy sztuk plastycznych i jego związek z 

innymi dziedzinami życia 

 

Umiejętności. Student potrafi:  

   PS7_UG 

 

 

 

    PS7_UK 

K7_U01 Samodzielnie zaplanować i zrealizować złożone projekty graficzne 

K7_U11 Rozwijać w sposób ciągły umiejętności zdobyte w procesie kształcenia 

w procesie samodzielnej pracy 

K7_U13 Przygotować rozbudowaną pracę ustną, pisemną i multimedialną 

dotyczącą zagadnień związanych z kierunkiem studiów przy wykorzystaniu 

dostępnych źródeł oraz zdobytej wiedzy z grafiki 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

   PS7_KR 

 

    PS7_KO 

K7_K02 Samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy a w razie konieczności 

zasięgnięcia opinii innych ekspertów 

K7_K07 Współpracy i kontaktu z innymi artystami w ramach różnych 

aktywności artystycznych 



Metody kształcenia:  

Zajęcia prowadzone są w systemie wykładów konwersatoryjnych. Zajęcia uzupełnione bogatym 

materiałem ilustracyjnym, przedstawiają wiedzę niezbędną do  właściwego zrozumienia 

przedstawionych problemów. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy oraz umiejętności  będą ocenione poprzez egzamin 

sprawdzający wiedzę i umiejętność operowania nią jako:  

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku testu w granicach 51-59%, ocena 

dostateczna (3,0)  

2. więcej niż dostateczne  - 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5)  

3. dobre – 70-79% - ocena dobra (4,0)  

4. więcej niż dobre  - 80-89% - ocena dobry plus (4,5)  

5. bardzo dobre – 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0) 

 

 

Treści: 

Analiza formy, symbolu i znaku. Ikonografia, ikonologia, semiotyka. Zastosowanie metody 

ikonograficznej i ikonologicznej. Analiza przemian jakie zachodziły w obszarze formy: 

kompozycji, koloru, światła, warsztatu. 

 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. R. Arnheim – Sztuka i percepcja wzrokowa.   

2. H. Wolfflin – Podstawowe Pojęcia Historii Sztuki 

3. A. D’Alleva – Metody i teorie historii sztuki  

4. G. Dziamski – Sztuka u progu XXI wieku  

Uzupełniająca:  

J. Berger – O patrzeniu  C. Freeland – Czy to jest sztuka 

 

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Konwersatorium  

Zajęcia z 
prowadzącym 36 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  64 

 


