
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Publicystyka i krytyka artystyczna
2. Kod zajęć/przedmiotu: 20-KUDU-PKA
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowe
4. Kierunek studiów: kulturoznawstwo
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): 2
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30h lab
9. Liczba punktów ECTS: 3

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: prof. UAM, dr hab. Jacek 
Zydorowicz, jazy@amu.edu.pl

11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu: 

Laboratorium w perspektywie ma dwa zasadnicze cele:
- wykształcenie umiejętności analizowania tekstów krytycznych,
- wykształcenie umiejętności pisania o wybranych praktykach artystycznych (od kompetencji „patrzenia i 
widzenia” po formułowanie tez, poglądów, błyskotliwych spostrzeżeń i opinii, fachowego opisu, 
waloryzacji estetycznej i artystycznej, rzeczowej argumentacji).

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): brak

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów: 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:

Symbole EK dla 
kierunku studiów

1.KUDU-PKA
Potrafi integrować, krytycznie interpretować i twórczo 
wykorzystywać ujęcia teoretyczne i podejścia badawcze 
właściwe dla kulturoznawstwa

K_U01, K_K05

2. KUDU-PKA

Potrafi określać znaczenia, oddziaływanie społeczne i 
miejsce wytworów kultury w procesie historyczno-
kulturowym, posługując się odpowiednimi metodami analizy 
i interpretacji

K_U02

3. KUDU-PKA

Potrafi pisać i redagować wyspecjalizowane teksty 
informacyjne, promocyjne i krytyczne, wykorzystując 
aktualny stan wiedzy oraz korzystając w nowoczesnych 
źródeł i zasobów informacji

K_U06

4. KUDU-PKA

Wykorzystując zdobytą wiedzę, zwłaszcza z zakresu 
estetyki, potrafi dokonywać samodzielnej i specjalistycznej 
interpretacji współczesnych wytworów artystycznych oraz 
wyjaśniać właściwe współczesnej kulturze artystycznej 
zjawiska i procesy, prezentując wyniki swych dociekań w 
formie ustnej i pisemnej

K_U08, K_K05

5. KUDU-PKA

Potrafi w sposób pogłębiony analizować prace innych 
autorów, dokonywać syntez różnych idei i poglądów, 
dobierać metody i konstruować narzędzia badawcze, 
opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające na 
rozwiązywanie także nietypowych problemów z zakresu 
wiedzy o mediach

K_U09

6. KUDU-PKA

Jest gotów/gotowa do aktywnego uczestnictwa w debacie 
publicznej, dotyczącej znaczenia i wpływu przekazów i 
praktyk medialnych na współczesne życie społeczne i 
kulturę, formułując własne, krytyczne stanowiska i opinie

K_K10, K_K08
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7. KUDU-PKA

Jest gotów/gotowa do trafnego interpretowania sensów 
symbolicznych ludzkiej myśli i działań w swojej i obcej 
grupie społecznej, pogłębiania swojego uczestnictwa w 
kulturze oraz rozwijania umiejętności komunikacji kulturowej
i międzykulturowej

K_K11

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

Zajęcia zaplanowane są w kilku blokach [po kilka spotkań każdy, w tym zajęcia terenowe, 
wizyty na wystawach, wernisażach itp.]:

- przedyskutowanie roli krytyka we współczesnej kulturze (pojęcie sztuki, 
rynek sztuki, konteksty instytucjonalne i nieformalne). 1-7. KUDU-PKA

- prezentacje różnorodnych form i gatunków publicystyki kulturalnej (w 
zależności od specyfiki medium – sztuki plastyczne, teatr, film etc.); 1-7. KUDU-PKA

- zbadanie wzajemnych relacji języka sztuki z językiem krytyki w 
wymienionych obszarach praktyk artystycznych; 1-7. KUDU-PKA

- omówienie uwarunkowań, struktury i funkcji tekstu krytycznego w 
danym kontekście kulturowym/społecznym; opis vs interpretacja 1-7. KUDU-PKA

- podstawy warsztatu krytyka – analiza tekstów krytycznych cudzych i 
własnych podczas zajęć 1-7. KUDU-PKA

5. Zalecana literatura:
Artysta, kurator, instytucja, odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki - red. Marta Kosińska, 
Karolina Sikorska, Agata Skórzyńska 

Krytyka sztuki - filozofia, praktyka, dydaktyka red. Łukasz Guzek, Gdańsk 2013; pdf on-line: 
http://pbc.gda.pl/Content/42837/Krytyka%20Sztuki.pdfDzieje krytyki artystycznej, pod red. M. Geron i J. 
Malinowskiego, Warszawa 2009;

Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań
2005

C. Greenberg, Stan krytyki, w: tegoż Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, opr. G. 
Dziamski, Kraków 2006.

U. Eco, Jak pisać wstęp do katalogu, tłum. J. Ugniewska, w: tegoż, Semiologia życia codziennego, 
Warszawa 1996.

Przestrzeń sztuki: obrazy, słowa, komentarze, red. M. Popczyk, ASP Katowice 2005. 

T. Zgółka, O obiektywności krytyki artystycznej, w: Wartość, dzieło, sens, red. J. Kmita, Warszawa 1975.

G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, tłum. M. Gołaszewska, w: Estetyka na świecie, red. 
M. Gołaszewska, Kraków 1985

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, tłum. K. Kamińska, w: tegoż, Studia z historii sztuki, oprac. J. 
Białostocki, Warszawa 1971

Sławomir Marzec, Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie. Wydawnictwo KUL, Lublin 
2008.

Robert C. Morgan, Artysta i globalizacja, Galeria Miejska w Lodzi, Łódź 2008.

Anda Rottenberg, Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80. opr. Kasia Redzisz, Karol Sienkiewicz, Open 
Art Project Warszawa 2009

Jerzy Stajuda, O obrazach i innych takich opr. Jola Gola, Maryla Sitkowska, Warszawa 2000

Raster. Macie swoich krytyków. Antologia tekstów red. Jakub Banasiak, Oficyna 40000 malarzy, 
Warszawa 2009

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku, red. D.Kozicka, T.Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007
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E.Udalska, Krytyka teatralna: rozważania i analizy, Katowice 2000.

Stuart Morgan, Z notatnika kamerdynera sztuki, Gdańsk 1997

Jakub Banasiak, Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008”, Otwarta Pracownia, Kraków, 
2008

Roland Barthes, Krytyka i prawda [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą”, t. II, Kraków 
1976

Mieczysław Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004

Anna Raczynski, Sztuka ruchomego obrazu: rozszerzona praktyka dokumentalna w sztuce współczesnej 
–on-line: http://www.journal.doc.art.pl/pdf9/anna_raczynski_sztuka_ruchomego_obrazu.pdf

Magazyn Szum http://magazynszum.pl/wp-content/uploads/2015/06/SZUM-20151005-09-48.pdf

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

III. Informacje dodatkowe 
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)

Metody i formy prowadzenia zajęć X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień x

Wykład konwersatoryjny x

Wykład problemowy

Dyskusja x

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków x

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda laboratoryjna x

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa x

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Inne (jakie?) -

…

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)

Sposoby oceniania

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

1-7.
KUDU-

PKA

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Test

Projekt

Esej
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Raport

Prezentacja multimedialna

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

Portfolio x

Inne (jakie?) -

ocena aktywności podczas zajęć x

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS 

Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

P
ra

ca
 w

ła
sn

a
 s

tu
de

nt
a*

Przygotowanie do zajęć 15

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, 
demonstracji, itp.

15

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Inne (jakie?) -

SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3

* proszę wskazać z proponowanych  przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0): student w b. dobrym stopniu opanował zagadnienia i zdobył 
umiejętności przewidziane w ramach laboratorium  

dobry plus (+db; 4,5): student w stopniu dobrym plus opanował zagadnienia i zdobył 
umiejętności przewidziane w ramach laboratorium  

 dobry (db; 4,0): student w dobrym stopniu opanował zagadnienia i zdobył umiejętności 
przewidziane w ramach laboratorium  

 dostateczny plus (+dst; 3,5): student w stopniu dostatecznym plus opanował zagadnienia i 
zdobył umiejętności przewidziane w ramach laboratorium  

 dostateczny (dst; 3,0): student w stopniu dostatecznym opanował zagadnienia i zdobył 
umiejętności przewidziane w ramach laboratorium  
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 niedostateczny (ndst; 2,0): student nie opanował zagadnień i nie zdobył umiejętności 
przewidzianych w ramach laboratorium  
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