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w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności 

 

Wydział, kod Wydziału: Wydział Informatyki i Zarządzania 01, 

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia 02, 

Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych 03 

Kierunek : wszystkie kierunki 

Specjalność: Moduł przedmiotów uzupełniający kształcenie 

Rodzaj studiów: II stopień 

Profil studiów: PRAKTYCZNY 

Ped.mgr 

 

IV-5 

Nazwa przedmiotu: 

 

Genealogia sztuki współczesnej 

Forma zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne I 1 Konwersa-
torium 

15 2 

niestacjonarne I 1 Konwersa-
torium 

9 2 

 

Kierownik przedmiotu: Prof. dr hab. Andrzej Jocz 

Prowadzący przedmiot : Prof. dr hab. Andrzej Jocz 

Wymagania wstępne: 

Brak 

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 EK 

Wiedza:  
 

K1_W02 
Student: 
Zna i rozumie ewolucję formy trzech głównych nurtów sztuki współczesnej. 

Zna i rozumie poprzez formę plastyczną wzajemne zależności najistotniejszych 

kierunków w trzech głównych nurtach sztuki współczesnej. 

Zna prekursorów nurtów i twórców kierunków oraz najistotniejsze dzieła 

charakteryzujące formę plastyczną ich twórczości. 

Umiejętności:  
 

K1_U11 

K1_U12 

Student potrafi: 
Samodzielnie weryfikować i klasyfikować aktualne i w przeszłości dokonania w 

dziedzinie sztuk plastycznych w jej dyscyplinach : sztuk pięknych i sztuk 

projektowych poprzez analizę formy stosowanego języka plastycznego w 

kontekście genealogii sztuki współczesnej. 

 

* 
Efekty kształcenia przedmiotów do wyboru rozszerzających kształcenie są dopasowane do efektów kształcenia 

kierunku, z którego pochodzą (Grafika). 



Samodzielnie ocenić otaczającą rzeczywistość w płaszczyźnie estetycznej. 
 

 
Kompetencje społeczne:  

K1_K05 Student potrafi : 
Popularyzować i interpretować dzieła współczesnej sztuki plastycznej i 

różnorodnych aktualnych zjawisk twórczości plastycznej wobec dowolnych grup 

społecznych. 

Dokonać samooceny procesów rozwojowych twórczości artystycznej 

a zwłaszcza plastycznej na tle ewolucji takich czynników cywilizacji, jak nauka 

i technika. 
Dokonać samooceny posiadanej erudycji przy podejmowanie zadań 

Metody kształcenia: 

Wykład 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia: 

Seminarium sprawdzające nabywaną wiedzę w kontekście wybranych przykładów sztuki 
współczesnej. 

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. 

System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 x 
liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu studentowi 
przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 

pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 
konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta do 

realizacji i zaliczenia praktyk 
 

  

 


