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Kierunek i poziom studiów: ETNOLOGIA, drugi 

 

Sylabus modułu: Antropologia i ekologia sztuki,  Kod modułu: 12-ET-S2-F12-8.2AES 

1. Informacje ogólne 

 

koordynator 
modułu/wariantu 

dr Kinga Czerwińska; kinga.czerwinska@us.edu.pl 

rok akademicki  

Semestr Zimowy 

forma studiów stacjonarne  

sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocenę końcową stanowi ocena  z wymaganej w module formy weryfikacji 
efektów kształcenia (w skali 2.0-5.0) 
Obecność na minimum 80 % zajęć (indywidualne zaliczenie wszystkich tematów, 
które zostały omówione na zajęciach opuszczonych przez studenta) 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

 

nazwa  Kod  

Wykład 12-ET-S2-F12-

8.2AES 

prowadzący dr Kinga Czerwińska; kinga.czerwinska@us.edu.pl 

grupa(-y)   

treści zajęć Treści zajęć koncentrują się na antropologicznym wymiarze sztuki jako szczególnym 

sposobie opisu rzeczywistości. W toku zajęć realizowane są następujące zagadnienia 

szczegółowe: 

- miejsce antropologii wśród nauk o sztuce, jej metody analizy i interpretacji, 

- funkcje sztuki, 

- sposoby rozumienia dzieł sztuki w kontekście podłoża przyrodniczego, historycznego, 

społecznego i kulturowego omówione na wybranych przykładach, w perspektywie 

diachronicznej. 

mailto:kinga.czerwinska@us.edu.pl
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Tematy wykładów będą dotyczyły także ekologii sztuki i ekoestetyki jako nauki o 

pięknie natury.  

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h  

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

20 h 

opis pracy 
własnej studenta 

Praca z literaturą przedmiotu; przygotowanie prezentacji   w oparciu o samodzielnie 

zgromadzony materiał  (będzie brana pod uwagę selektywna ocena źródeł);  

organizacja zajęć  1 godz. dydaktyczna  tygodniowo (wg harmonogramu : www.weinoe.us.du.pl ) 

literatura 
obowiązkowa 

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Warszawa 2004 

D`Alleva A., Metody i teorie historii sztuki. Kraków 2008 

Gołaszewska M., Estetyka rzeczywistości, Warszawa 1984 

Gołaszewska M., Święto wiosny, ekoestetyka – nauka o pięknie natury. Kraków 2000 

Poznanie i doznanie. Eseje z estetyki ekologii. Red. M. Gołaszewska Kraków 2000 

literatura 
uzupełniająca 

 Ałpatow M., Historia sztuki. Warszawa 1968 

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Kraków 2007 

Berleant A., Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka. Kraków 2011 

Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2005 

Hauser A., Społeczna historia sztuki i nauki. Warszawa 1974 
Moliński B., Historia, osobowość, sztuka. Refleksje nad antropologią kultury. Warszawa 1966 
Wolfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki. Gdańsk, 2006 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa 
 
Kod 

Ćwiczenia 12-ET-S2-F12-

8.2AES_fs_2      



   
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl 

Projekt  „Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” 
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii  oraz środków krajowych . 

Strona 3 z 5 

 

Prowadzący dr Kinga Czerwińska;  kinga.czerwinska@us.edu.pl 

grupa(-y)  

treści zajęć Treści ćwiczeń koncentrują się na analizie wybranych dzieł sztuki, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych które dotyczą świata przyrody. Ponadto zostaną poddane 

dyskusji kwestie związane z estetyzacją przyrody w sztuce, z działaniami 

proekologicznymi podejmowanymi w ramach aktywności artystycznej oraz z 

kształtowaniem społecznych postaw wobec przyrody przez sztukę. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 h 

opis pracy 
własnej studenta 

czytanie i opracowywanie literatury, analiza źródeł, przygotowanie pracy pisemnej 

organizacja zajęć  1 godz. dydaktyczna tygodniowo (wg  harmonogramu : www.weinoe.us.edu.pl) 

literatura 
obowiązkowa 

Hauser A., Filozofia historii sztuki. Warszawa 1970.  
Estetyka a ekologia. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 1992 
Thompson J., Jak czytać malarstwo współczesne. Kraków 2006. 

literatura 
uzupełniająca 

Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007 
Kuspit. D., Koniec sztuki. Gdańsk 2005 
Piątkowska K.: Kultura a ikonosfera. Łódź 1994 

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, wyd. J. 

Białostocki, Warszawa 1971  

Geertz C., Sztuka jako system kulturowy, w: C. Geertz, Wiedza lokalna, Kraków 2005  

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

 

Nazwa Kod 

Prezentacja 12-ET-S2-F12-

8.2AES_w_1 

kod(-y) zajęć  12-ET-S2-F12-8.2AES_fs_1      

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-

dr Kinga Czerwińska; kinga.czerwinska@us.edu.pl 

mailto:kinga.czerwinska@us.edu.pl


   
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl 

Projekt  „Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” 
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii  oraz środków krajowych . 

Strona 4 z 5 

 

e) weryfikację 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

Sprawdzenie stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu 

przedstawienia i poddania analizie wybranych przykładów sztuki. 

Studenci w grupach przygotowują prezentację multimedialną w oparciu o 
zgromadzone i opracowane materiały (do wyboru: literaturę przedmiotu, zbiory 
muzealne, źródła internetowe). Prezentacje są przedstawiane podczas zajęć, co 
dodatkowo wymusza na autorach opanowanie prezentowanych treści, czy 
argumentowanie własnych opinii w dyskusji. 

kryteria oceny Student powinien wykazać się znajomością podstawowych terminów oraz 
kluczowych zagadnień podejmowanych podczas zajęć. Dodatkowo pod uwagę brane 
będą umiejętności: 
* gromadzenia literatury dotyczącej wybranej problematyki, 
* weryfikacja, ocena, analiza i opracowanie zdobytych informacji,  
* przygotowanie prezentacji multimedialnej, 
* przekaz zgromadzonych i opracowanych danych, 

* poprawność językowa. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student realizuje prezentację w grupie, w  czasie od 20 do 30 minut.  Po zakończeniu 
prezentacji oddaje przygotowane dossier tematyczne. 
Ocena ostateczna ustalana jest po realizacji wszystkich prezentacji. 

Terminy przedstawiania prezentacji  zostaną ustalone z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa Kod 

Praca pisemna 12-ET-S2-F12-

8.2AES_w_2 

kod(-y) zajęć  12-ET-S2-F12-8.2AES_fs_2      

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Kinga Czerwińska; kinga.czerwinska@us.edu.pl 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

Sprawdzenie stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu 

przedstawienia i poddania analizie wybranych przykładów dzieł sztuki. 

Student  przygotowuje pracę pisemną w oparciu o zgromadzone i opracowane 
materiały (do wyboru: literaturę przedmiotu, zbiory muzealne, źródła internetowe).  

kryteria oceny Student powinien wykazać się znajomością podstawowych terminów oraz 
kluczowych zagadnień podejmowanych podczas zajęć. Dodatkowo pod uwagę brane 

mailto:kinga.czerwinska@us.edu.pl
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będą umiejętności: 
* gromadzenia literatury dotyczącej wybranej problematyki, 
* weryfikacja, ocena, analiza i opracowanie zdobytych informacji,  
* poprawnego konstruowania tekstu naukowego, 
* poprawność językowa.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student przygotowuje pracę pisemną (np. esej).  
Wymogi dotyczące tekstu: ok. 5 stron, napisane w edytorze Word, czcionką Times 
New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 wiersza (standardowe ustawienia strony). 
Ocena ostateczna ustalana jest po realizacji wszystkich prac w grupie. 

Terminy oddania prac zostaną ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 


