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Aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja wskazanych
tematów, wykonanie pisemnych opisów wybranych starożytnych
dzieł sztuki i architektury wraz z ich analizą, zaliczenie testu
sprawdzającego opanowanie wiedzy i terminologii fachowej.
Class participation, in-class presentation of chosen topics, written
description of selected pieces of ancient art and architecture along
with their analyses, final written test to check the basic knowledge
about art history methods and theories and fundamental terminology.
Prezentacja podstawowych aspektów kształtowania się historii sztuki
jako dyscypliny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej
wspólnych początków z archeologią klasyczną oraz badań nad
sztuką starożytną. Przedstawienie wybranych perspektyw
analitycznych stosowanych w historii sztuki dla celów fachowego i
wnikliwego opisu właściwości antycznych dzieł wizualnych i
architektury starożytnej.
The course discusses shortly the formation of art history as modern
scientific discipline, taking into consideration its common roots with
classical archaeology and studies on ancient art. Further on while the
seminar students should be familiar with basic methods of analysis
and conceptualization applied in art history for competent and
insightful description and interpretation of works of ancient art and
architecture.

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Celem konwersatoriów jest przygotowanie studentów do
samodzielnej pracy w zakresie opisu i analizy dzieł sztuki, wyrobów
rzemiosła oraz dzieł architektury starożytnej.
W efekcie zajęć student:
1) uzyskuje podstawową wiedzę terminologiczną dotyczącą
wyrobów plastyki, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa,
rzeźby, mozaiki, produktów ceramicznych i innych rzemiosł, a
następnie wiedzę o starożytnych technikach budowlanych oraz
rozwoju form architektonicznych, jak również wiedzę na temat
antycznych ornamentów i motywów zdobniczych;
2) rozumie wybrane metody badawcze stosowane w historii sztuki
oraz potrafi je adekwatnie zastosować;
3) nabywa podstawowych umiejętności, które umożliwiają wnikliwy
opis i analizę historyczno-artystyczną dzieł.
Aim of the course is to prepare the student to self work on
description, analyze and interpretation of works of ancient art, crafts
and architecture.
As a result of the course student:
1) gains the basic knowledge of specialist's art historical
terminology, with particular focus on painting, sculpture, mosaics,
and vases, building constructions, alongside with knowledge on
development of ancient architecture, and ancient ornamentation and
decoration;
2) gains the understanding of art history methods and theories, and is
able to apply them into own research;
3) gains the skills necessary to make competent and insightful
description and analysis of works of ancient art and architecture in
historical perspective.
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