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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Doświadczenie sztuki w ujęciu neuroestetyki 810404 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

Dr hab. Anna Chęćka prof. UG 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 Dr hab. Anna Chęćka , prof. UG 

 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

Neuroestetyka przybliża studentom koncepcje współczesnej neurobiologii ewolucyjnej w zakresie 
percepcji zmysłowej otaczającej nas rzeczywistości a w sposób szczególny, dzieł sztuki. Stanowi pomost 
pomiędzy naukami przyrodniczymi wyjaśniającymi działanie naszego aparatu percepcyjnego a 
rozumieniem będącym domeną filozofii. Jest zarazem zachętą do interdyscyplinarnych poszukiwań w 
duchu poszukiwania jedności wiedzy przy świadomości odrębności nauk. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Posiada umiejętność 
przedstawienia zagadnień 
należących do neuroestetyki, 
potrafi potrafi krytycznie odnieść 
się do prezentowanych teorii, 
dostrzegać zależności między 
sztuką a naukami przyrodniczymi. 

 

 

SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji.  

 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Potrafi przytaczać przykłady dzieł 
sztuki i je analizować stosując 
odpowiedni aparat krytyczny w 
ramach interdyscyplinarnego 
dyskursu na temat sztuk.  

 

 

[SK2] Ocena postępów pracy.  

 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Posiada podstawową wiedzę z 
historii sztuk wizualnych, muzyki 
oraz podstawy estetyki i filozofii 
sztuki..  

 

 

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej.  

 
 

Treści przedmiotu 
 

 
1. Konsiliencja wiedzy: spotkanie ścieżki przyrodoznawczej z humanistyczną. Możliwości dialogu 
interdyscyplinarnego i możliwe aporie. . Neuroestetyka jako pomost między naukami przyrodniczymi i 
humanistyką 

2. Model modułowy mózgu a koncepcja sieci neuronalnych. Porównanie perspektyw i konsekwencje 
zmiany paradygmatu.  Neuroestetyka a teoria ewolucji. 

3. Dzieło sztuki jako iluzyjny i wieloznaczny  bodziec dla układu nerwowego.  Teoria Semira Zekiego. 
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4. Iluzje optyczne a problem wizualnego dzieła sztuki. Badania  Margaret Livingstone. 

5. Relacje pomiędzy muzyką a mową. Koncepcje muzojęzyka. 

6. Muzyka jako komunikat i muzyka jako sztuka. Bodziec dźwiękowy i jego znaczenie w ujęciu 
ewolucjonistycznym. 

 Kompetencje artystyczne a krytyczne  okresy rozwojowe: problem nauki języka naturalnego,  słuchu 
absolutnego, pamięci muzycznej, słuchu muzycznego. 

7. Synestezja jako zdolność wielomodalnego doświadczania świata. Synestezja i jej związki z 
twórczością. 

8. Jak wygląda i jak funkcjonuje mózg geniusza? Mózg twórcy i odbiorcy.  Neuroobrazowanie jako 
materiał dowodowy.  

9. Wybrane zagadnienia neurofizjologii. Dotyk, węch - zmysły deprecjonowane a percepcja świata. 

10. Choroby neurodegradacyjne i urazy ośrodkowego układu nerwowego a ich wpływ na poznanie, 
doświadczanie i  tworzenie sztuki. 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

kolokwium 60% 100% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  1. Semir Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i 

pogoni za pie ̨knem, przeł. Anna i Marek Binderowie, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 
(Splendors and Miseries of the Brain. Love, Creativity, and the 
Quest for Human Happiness, Wiley-Blackwell, MA-Oxford 
2009). 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Wybrane teksty udostępnione przez wykładowcę 

 
 

Adresy eZasobów 
 https://afterimagia.pl 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Przykład: Czy można bronić obiektywnego charakteru piękna? Czym jest umysł estetyczny w 
świetle wybranych koncepcji neuroestetycznych? 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


