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Wymagania wstępne:  

Obowiązuje kurs historii sztuki i historii grafiki na poziomie licencjatu. 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Założeniem w/w przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią grafiki w kontekście przemian 

cywilizacyjnych i kulturowych. Student po zakończeniu kursu powinien znać dawne i współczesne 

tendencje stylowe, zwłaszcza w grafice, powinien umieć scharakteryzować i rozpoznać 

poszczególne epoki stylowe. Przedmiot stanowi rozwinięcie kursu z zakresu historii grafiki na 

poziomie licencjackim. Koncentruje się wokół przemian stylistycznych, sposobach przekazu 

artystycznego od gotyku poprzez renesans, barok, klasycyzm dobę Oświecenia i XIX wiecznego 

eklektyzmu po współczesne czasy. Przedmiot uwzględnia przede wszystkim historię grafiki 

polskiej oraz historię grafiki europejskiej. Prezentuje główne nurty, podstawowe problemy ideowe, 

sylwetki  twórców omawianych epok oraz ich dzieła. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Odniesienia 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie  

P7S_WG 

 
K7_W05 Wybrane tendencje rozwojowe w sztuce współczesnej, z 

uwzględnieniem problematyki grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi 

tradycje twórcze 

 

K7_W07 Wzorce artystyczne grafiki warsztatowej, umożliwiające stworzenie 

własnej złożonej koncepcji artystycznej 

Umiejętności. Student potrafi:  

P7S_UW K7_U05 Rozwijać osobowość artystyczną samodzielnie pogłębiając wiedzę z 

obszaru sztuk plastycznych 

K7_U07  Tworzyć prace artystyczne przy świadomym wykorzystaniu 

tradycyjnych i cyfrowych technik plastycznych 

K7_U11 Rozwijać w sposób ciągły umiejętności zdobyte w procesie kształcenia 

w procesie samodzielnej pracy 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

 

K7_K08 Uczestnictwa w zróżnicowanych formach działalności artystycznej w 

obszarze sztuki i swobodnej komunikacji z innymi uczestnikami wydarzeń 

P7S_KK 

 

P7S_KO 

Metody kształcenia:  

Wykład, elementy konwersatorium 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Pozytywne zaliczenie kolokwium pisemnego – terminologia, definicje 

egzamin pisemny- historia grafiki do czasów renesansu  

egzamin pisemny- historia grafiki do współczesności 

 

Treści: 

Sztuka starożytnego Wschodu i sztuka Egiptu  

Sztuka starożytnej Grecji   

Sztuka starożytnego Rzymu  

Sztuka wczesnochrześcijańska. Sztuka bizantyjska  

Wczesne średniowiecze  

Sztuka romańska  

Sztuka gotycka  

Grafika w średniowieczu, potęga myśli i idei 

Średniowiecze w Polsce   

Sztuka renesansu, malarstwo Włoch XV wieku, rola Florencji 

Sztuka renesansu, malarstwo Włoch XVI wieku, rola Rzymu i Wenecji, malarstwo Europy 

północnej   

Renesans, autonomiom grafiki: Durer, Holbein, Cranach 

Manieryzm   

Sztuka baroku - architektura i rzeźba   

Sztuka baroku - malarstwo   

Rozkwit technik graficznych- Rembrandt, Tiepolo, Watteau, Boucher, Fragonard, Hogarth 

Rokoko  

Sztuka przełomu XVIII i XIX wieku - klasycyzm, romantyzm 

Sztuka XIX wieku - akademizm, historyzm, realizm, impresjonizm  

Grafika autorska XIX wieku - Tuner, Whistler, Daumier, Beardsley, Rakham, impresjoniści-  

Manet, Degas, Gaugin  

Sztuka XIX wieku - postimpresjonizm, symbolizm, secesja  

Sztuka I połowy XX wieku  

Sztuka polska XIX wieku i I połowy XX wieku  
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Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Wykład 
tak 18  

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  32 

 


