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Nazwa przedmiotu:  
Wybrane zagadnienia odbioru dzieła sztuki 

Forma zaliczenia: 
Zaliczenie z 
oceną 
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niestacjonarne 1 II Wykład 9 1 
Przedmiot fakultatywny 
 

Kierownik przedmiotu: Prof. Ryszard Hunger 

Realizatorzy: Prof. Ryszard Hunger 

Wymagania wstępne:  
 
Zainteresowanie zagadnieniami z obszaru historii i teorii sztuki 

 
Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoriami estetycznymi powstałymi od czasów           
starożytnych oraz, na ich tle, z ewolucją pojęć historii sztuki i estetyki. Tematyka ma pokazać               
historyczną zmienność i różnorodność w estetycznym opisie sztuki, z uwzględnieniem          
rozumienia ciągłości zjawisk artystycznych i reakcjami odbiorców na dany styl i artefakt 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna i rozumie:  

 
K6_W01 
 
 
K6_W02 
 
K6_W05 
 
 
K6_W06 

 
W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym       

wykorzystaniem środków warsztatowych w obszarze architektury i w        
pokrewnych dyscyplinach artystycznych 

W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami       
stosowanymi w architekturze wnętrz z uwzględnieniem jej stałego        
rozwoju 

Podstawową 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: 
Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych narzędzi, 
technik oraz technologii 
Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do własnej 
ekspresji artystycznej 
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na 
kierunku architektura wnętrz 
Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu 
artystycznego i sposobu jego realizacji 
Łączyć nowoczesną technikę z tradycyjnymi technologiami warsztatowymi 

 
K6_U04 
K6_U05 

 
K6_U07 
K6_U08 

 
K6_U09 

 
  

 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

  
   K6_K02 

 
 

K6_K03 
 

  
    K6_K06 

 
Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i       
interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej      
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej 
Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocji do        
adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się okoliczności oraz          
rozwiązywania problemów 
Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych  
 
Metody kształcenia: 
 
Wykład 
 
 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Zaliczenie na ocenę, której kryterium stanowi obecność na wykładzie. 
 
programowe: 

Pojęcia kluczowe przedmiotu, terminologia:  
dzieło sztuki, teoria, interpretacja, estetyka, wartości: estetyczne artystyczne, forma,         
doświadczenie estetyczne, proces twórczy, ogólna teoria wartości (aksjologia), obiektywizm         
(absolutyzm), subiektywizm (relatywizm), sytuacja estetyczna, kalokagathia lub mimesis,        
konceptualizm, świat sztuki, instytucjonalizm, nowość, oryginalność, krytycyzm. 
Literatura:  
Podstawowa: 

1. Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1982. 
2.  Tatarkiewicz Wł. Droga przez estetykę, Warszawa 1972 

Uzupełniająca: 
Gołaszewska M., Świadomość piękna. Problemy genezy, funkcji, struktury i wartości w 
estetyce, Warszawa 19 
 
Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  



System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna  
Punkty ECTS 

niestacjonarne 2 9 0 0 0 20 1 

 


