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Nazwa przedmiotu:  
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Kierownik przedmiotu: dr Tamara Sass 
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Wymagania wstępne:  
Obowiązuje podstawowa terminologia związana z historią sztuki i historią architektury. 

Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu historii sztuki i architektury.  

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Przedmiot stanowi podstawowy kurs z zakresu historii architektury wnętrz i sztuki użytkowej,            
europejskiej i polskiej. Koncentruje się wokół przemian stylistycznych, sposobach kształtowania          
przestrzeni wnętrza od Starożytnej Grecji i Rzymu przez czasy nowożytne początków           
chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i         
XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm           
(BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXIw. Prezentacja ta skupia się na krajach, które            
w dziejach architektury europejskiej odegrały decydującą rolę: Włochy, Francja, Hiszpania,          
Niemcy, Austria, Anglia. Zaakcentowanie głównych nurtów i podstawowych problemów         
ideowych; zaprezentowanie sylwetek najważniejszych twórców omawianych epok oraz        
omówienie najważniejszych dzieł.  
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat rozwoju architektury, wnętrz, mebli oraz           
kształtowania form z dziedziny sztuki użytkowej od końca XIX wieku do czasów najnowszych             
w kontekście rozwoju kultury i postępu cywilizacyjnego 
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna i rozumie:  

 
K6_W05 
 
K6_W06 

Podstawowa znajomość stylów i tendencji w sztuce oraz związanych z nimi           
tradycji twórczych 

Podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki i architektury, reprezentatywne         
dzieła oraz wybitnych twórców z dyscypliny sztuk pięknych i         
projektowych 

 
Umiejętności. Student potrafi:  



Planować i zrealizować własne projekty przy uwzględnieniu stanu zdobytej 
wiedzy i własnych umiejętności 
Wypracować własne projekty i koncepcje artystyczne przy użyciu indywidualnej 
wyobraźni, emocji i intuicji 
Przygotować pracę ustną, pisemną i multimedialną dotyczącą zagadnień 
związanych z kierunkiem studiów przy wykorzystaniu dostępnych źródeł oraz 
wiedzy z architektury wnętrz 
 

K6_U10 
 

K6_U11 
 

K6_U16 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

   K6_K01 
   K6_K02 

 
K6_K06 

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia potrzeby         
poszerzania tej wiedzy  
Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i       
interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej      
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej 
Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych  
 
Metody kształcenia: 
 
Wykład, ćwiczenia z rozpoznawania stylów  
 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
● Ustna prezentacja wybranego zagadnienia.  

● 70-cio procentowa frekwencja 

● Pozytywna ocena z kolokwium  

● Pozytywna ocena z końcowego egzaminu ustnego 

 
programowe: 

1.Rewolucja przemysłowa 
● Zastosowanie wynalazków i nowych rozwiązań inżynierskich w budowlach oraz         
urządzeniach przemysłowych w XIX wieku; szkło, żelazo, żelbet 
● Nowe typy obiektów miejskich- budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne,         
domy robotnicze 
● Urbanistyka wielkich miast w dobie rewolucji przemysłowej, nowe potrzeby,         
rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne, poszukiwania teoretyczne, miasto w  
● Rozwój miast w 2 poł. XIX wieku, Łódź i Warszawa. 
 
2. Sztuka XIX wieku- od akademizmu do impresjonizmu. 
 
3.. Secesja wiedeńska, art nuoveau, jugendstijl, arts and crafts movement, szkoła chicagowska-            
najważniejsze ośrodki secesji. Formy, ornamenty, obiekty. 
Secesja w Polsce. 
 
4. Główne kierunki i tendencje sztuki pierwszej połowy XX wieku, świat – izmów. 



5. Narodziny nowoczesności 
● Wczesna twórczość F.L.Wrighta 
● Narodziny modernizmu w Europie: 
- De Stijl  
- Gropius i Bauhaus 
- Konstruktywizm radziecki 
- Le Corbusier 
- L. Mies v.d. Rohe 
 
6. Architektura polska pierwszej połowy XX wieku 
● Wczesny modernizm 
● Polska Sztuka Stosowana, styl dworkowy, paryska wystawa 
● Modernizm – od bojowego do estetycznego, od maszyny do mieszkania do luksusowej            
kamienicy. 

 
7. Styl międzynarodowy w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
 
8. Wizja miasta pierwszej połowy XX wieku, dezurbanizacja i karta ateńska. 
 
9.. Style totalitarne w architekturze europejskiej 
 
10.. Architektura i urbanistyka po 1945 roku 
● Modernistyczna spuścizna architektury przedwojennej 
● A.Aalto 
● P.L.Nervi 
● K. Tange 
● Narodziny architektury postmodernistycznej 
● High-tech i minimalizm 
● Dekonstruktywizm i neomodernizm 
● Dokonania polskiej powojennej architektury. 
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Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 1 27 0 0 0 45 3 

 2 18 0 0 0 40 2 

 


