Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Kierunek studiów: Wszystkie kierunki

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku:

Stopień studiów:
Specjalności: Wszystkie specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Słownictwo specjalistyczne-historia sztuki (poziom B/C)

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

2

xxx

Kategoria przedmiotu

przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00

Semestry

12

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

3

1

30

0

0

0

0

0

2

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 zaprezentowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny historii sztuki
Cel 2 kształtowanie kompetencji leksykalnej w zakresie leksyki specjalistycznej - dotyczącej historii sztuki
Cel 3 kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w sytuacjach wymagających posłużenia się leksyką specjalistyczną - dotyczącą historii sztuki

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 kształtowanie kompetencji kulturowej w zakresie historii sztuki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie progowym lub wyższym

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki
EK2 Wiedza student zna podstawową terminologię z zakresu historii sztuki
EK3 Umiejętności student potrafi wypowiadać się na tematy związane ze swoją specjalnością - historią sztuki
EK4 Umiejętności student potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie historii sztuki
EK5 Kompetencje społeczne student uczestniczy w życiu kulturalnym w zakresie niezbędnym do rozumienia
rozwoju sztuki

6

Treści programowe

Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Sztuka starożytna: sztuka starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu; architektura,
malarstwo, rzeźba; ceramika

10

2

Sztuka średniowieczna: styl romański i styl gotycki w architekturze; malarstwo,
rzeźba

8

3

Sztuka nowożytna: renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm; architektura,
malarstwo, rzeźba

12

4

Sztuka romantyzmu: romantyzm, nazarenizm, naturalizm; architektura,
malarstwo, rzeźba

6

5

Sztuka premodernizmu: prerafaelici, impresjonizm, realizm, ekspresjonizm,
symbolizm; architektura, malarstwo, rzeźba

10

6

Sztuka modernizmu: fowizm, ekspresjonizm abstrakcjonistyczny, kubizm, dadaizm,
surrealizm, art deco; architektura, malarstwo, rzeźba

8

7

Sztuka postmodernizmu: action painting, pop-art, konceptualizm; architektura,
malarstwo, rzeźba

6

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
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N3 Dyskusja
N4 Praca w grupach
N5 Ćwiczenia projektowe
N6 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

60
1.00

Sposoby oceny

Zajęcia ze słownictwa specjalistycznego prowadzone w MCK PK podlegają nieco innym zasadom niż zajęcia z języka
polskiego ogólnego. Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach w semestrze (nieobecność nieusprawiedliwiona). Przekroczenie tej liczby nieobecności skutkuje otrzymaniem upomnienia/ nagany lub skreśleniem z listy
studentów uczęszczających na przedmiot. Egzamin ze słownictwa specjalistycznego odbywa się dwa razy w semestrze
i jest przeprowadzany w czasie zajęć. Jest to śródsemestralny egzamin pisemny oraz semestralny egzamin pisemny i semestralny egzamin ustny. Egzaminy przeprowadzane są w semestrze zimowym i w semestrze letnim. Progi
procentowe wyznaczające odpowiednią ocenę otrzymaną przez studenta zamieszczone są w regulaminie studiów
obowiązującym w MCK PK.
Ocena formująca
F1 Test
F2 Kolokwium
F3 Odpowiedź ustna
F4 Projekt indywidualny
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Ocena podsumowująca
P1 Test
P2 Kolokwium
P3 Egzamin pisemny
P4 Egzamin ustny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na zajęciach
W2 Pozytywne oceny cząstkowe uzyskane przez studenta w trakcie semestru

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

student ma dość dobrze uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii
sztuki

Na ocenę 4.0

student ma dobrze uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki

Na ocenę 5.0

student ma bardzo dobrze uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii
sztuki
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

student dość dobrze zna większość podstawowej terminologii z zakresu historii
sztuki

Na ocenę 4.0

student dobrze zna większość podstawowej terminologii z zakresu historii sztuki

Na ocenę 5.0

student bardzo dobrze zna niemal całą podstawową terminologię z zakresu
historii sztuki
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

student dość płynnie i dość swobodnie potrafi wypowiadać się na większość
tematów związanych ze swoją specjalnością - historią sztuki

Na ocenę 4.0

student płynnie i swobodnie potrafi wypowiadać się na większość tematów
związanych ze swoją specjalnością - historią sztuki

Na ocenę 5.0

student bardzo płynnie i bardzo swobodnie potrafi wypowiadać się niemal na
wszystkie tematy związane ze swoją specjalnością - historią sztuki
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

student dość skutecznie potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie
historii sztuki

Na ocenę 4.0

student skutecznie potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie historii
sztuki

Na ocenę 5.0

student bardzo skutecznie potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie
historii sztuki
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Efekt kształcenia 5
Na ocenę 3.0

student niekiedy, zwykle za namową prowadzącego, uczestniczy w życiu
kulturalnym w zakresie niezbędnym do rozumienia rozwoju sztuki

Na ocenę 4.0

student często, bez namowy prowadzącego, uczestniczy w życiu kulturalnym
w zakresie niezbędnym do rozumienia rozwoju sztuki

Na ocenę 5.0

student bardzo często, bez namowy prowadzącego, uczestniczy w życiu
kulturalnym w zakresie niezbędnym do rozumienia rozwoju sztuki

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

xxx

Cel 1

1234567

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1 P2
P3 P4

EK2

xxx

Cel 2 Cel 3

1234567

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 F4 P1
P2 P3 P4

EK3

xxx

Cel 2 Cel 3

1234567

N2 N3 N4 N5 N6

F2 F3 F4 P2 P3
P4

EK4

xxx

Cel 2 Cel 3

1234567

N2 N3 N4 N5 N6

F3 F4 P4

EK5

xxx

Cel 4

1234567

N2 N3 N4 N5 N6

F2 F3 F4 P2 P4

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Barbara Osińska — Sztuka i czas, Warszawa, 2013, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca
[1 ] Praca zbiorowa — Wielka encyklopedia sztuki, Warszawa, 2010, Arkady

Literatura dodatkowa
[1 ] Wanda Bogusz — Zarys historii architektury, Warszawa, 2007, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Michalina Rittner (kontakt: mrittner@gazeta.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Michalina Rittner (kontakt: mrittner@gazeta.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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