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prowadzący nazwa przedmiotu opis 

WYKŁAD DO WYBORU 

dr Anna 

Rudzka 

Kostiumologia, judaika 

dla III rok WKiRDS 

(obowiązkowo) 

i IV roku i I roku 2 st. 

pozostałe Wydziały 

Wykład składa się z dwóch odrębnych modułów. 

Pierwszy obejmuje historię kostiumu od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Jego uzupełnieniem  

są zajęcia w Muzeum Etnograficznym oraz spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej "Bluszcz".  

Drugi moduł poświęcony jest kulturze i sztuce Żydów polskich. Oprócz wykładów przewidziane jest 

zwiedzanie cmentarza żydowskiego oraz Muzeum Polin. 

 

dr Marcin 

Zgliński 

Historia sztuki nowożytnej 

w Polsce  

dla IV rok WKiRDS 

(obowiązkowo) 

i IV roku i I roku 2 st. 

pozostałe Wydziały 

Wykład, zasadniczo dedykowany studentom Wydziału Konserwacji i restauracji Dzieł Sztuki, stanowi 
uzupełnienie i znaczne rozszerzenie programu wykładów kursowych z zakresu historii sztuki 
nowożytnej w Polsce. Cykl wykładów koncentruje się na prezentacji w układzie chronologiczno-
typologicznym zagadnień z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby oraz, w mniejszym zakresie, 
rzemiosła artystycznego na obszarze I Rzeczypospolitej od początku XVI w. - w odwołaniu do 
aktualnego stan badań.  Celem wykładu jest nakreślenie obrazu staropolskiej kultury artystycznej, 
obiektywne wpisanie jej w kontekst sztuki europejskiej oraz zaprezentowanie szczególnych cech, 
zjawisk i uwarunkowań. 
 

KONSERWATORIA 

dr Aleksander 

Zbrzezny 

 

Kultura wizualna w sieci 
dla II roku WZKW 

 

Program nauczania ma na celu przedstawienie specyfiki Internetu na tle wcześniejszych mediów. Część zajęć 

będzie poświęcona ogólnym problemom wpływu mediów na społeczeństwo, jego kulturę i sposób myślenia 

jednostek. W dalszym ciągu zostaną zaprezentowane różne teorie „wirtualności” i badania dotyczące 

innowacyjnego charakteru Internetu w odniesieniu do tradycyjnych problemów wizualności. Celem zajęć jest 

dostarczenie uczestnikom niezbędnych narzędzi pojęciowych do interpretacji współczesnych „obiektów” 

kulturowych istniejących w sieci. 
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PROSEMINARIA 

dr Piotr 

Teodorczuk 

 

Główne koncepcje komizmu 

dla IV roku i I roku 2 st. 

wszystkie Wydziały 

Proseminarium p.t.: Główne koncepcje komizmu, poświęcone jest poznaniu głównych teorii opisujących 

zjawisko komizmu, które pojawiły się dziejach kultury europejskiej. Służyć temu ma również analiza 

wybranych przykładów stosowania komizmu w dziełach sztuki, karykaturach, satyrach, humorze i dowcipie. 

Właściwym będzie też rozpatrzenie zjawiska komizmu w szerszym kontekście, związanym z rolą w kulturze 

i życiu człowieka, jak i refleksja nad formami, znaczeniem i przekazem zarówno racjonalnym  

jak i emocjonalnym. Istnieje możliwość analizowania innych zagadnień interesujących uczestników. 

st. wykł. 

Tadeusz 

Walentowicz 

Człowiek i społeczeństwo  

w czasach współczesnych 

dla IV roku i I roku 2 st. 

wszystkie Wydziały 

Rozważania dotyczące istnienia i działania człowieka w kulturze  współczesnej w oparciu o wybrane 
teksty. 

st. wykł. 

Tadeusz 

Walentowicz 

proseminarium 

licencjackie  

III rok Wydział Rzeźby 

Proseminarium poświęcone jest głównie problemom związanym z przestrzenią, opisom prac 
artystycznych studentów oraz przygotowaniu części teoretycznej pracy licencjackiej. 

 

 

Wykład do wyboru: 
dr Anna Rudzka -  Kostiumologia, judaika; dla: III rok Wydziału Konserwacji i IV roku i I roku 2 st. – pozostałe Wydziały 

dr Marcin Zgliński - Historia sztuki nowożytnej w Polsce; dla: IV rok K i IV rok, I rok 2 st. – pozostałe Wydziały 

 

Konwersatoria: 
dr Aleksander Zbrzezny - Kultura wizualna w sieci; II rok WZKW 
 
Proseminaria: 

dr Piotr Teodorczuk - Główne koncepcje komizmu; dla IV roku i I roku 2 st. – wszystkie Wydziały 

st. wykł. Tadeusz Walentowicz – Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych; dla IV roku i I roku 2 st. – wszystkie Wydziały 

st. wykł. Tadeusz Walentowicz – proseminarium licencjackie; dla III roku Wydziału Rzeźby 
 

 


