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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Wiedza o sztuce cyfrowej 
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 
 

Instytut Pedagogiki, WNS, UG 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Dr Małgorzata Karczmarzyk 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

 
 

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 ? ? ? 

Cel przedmiotu 
 

Student posiada umiejętności przedstawiania i obrony własnych pomysłów przy tworzeniu 
projektu zaliczeniowego. Projektuje działania pedagogiczno-artystyczne w ramach przedmiotu. 
Poznaje podstawową wiedzę z zakresu cyfrowej sztuki współczesnej. 
 

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 

K_U09 Student dzieli się 
wątpliwościami dotyczącymi 
zagadnień ze sztuki w ramach 
swojej grupy i wspólnie z nią 
realizuje projekt 
zaliczeniowy. K_U04 
Student potrafi zebrać 
samodzielnie materiał z 
dostępnych źródeł i oraz 
doświadczenia z własnych 
realizacji twórczych, potrafi 
przedstawić własne pomysły 
w języku wizualnym; umie 
opracować projekt 
edukacyjny z zakresu 
przedmiotu 

 
Projekt zaliczeniowy 
Udział w dyskusjach 
problemowych w trakcie 
zajęć 

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

K_K01 Student rozwija 
swoje kompetencje i ma 
potrzebę ciągłego 
samorozwoju w zakresie 
sztuki współczesnej i 
cyfrowej 

 
Projekt zaliczeniowy 

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

K_W10 Student ma 
podbudowaną teoretycznie i 
uporządkowaną, podstawową 
wiedzę na temat 
przykładowych treści w 
zakresie sztuki cyfrowej. 
Student zna dobre praktyki i 
posiada pogłębioną wiedzę w 
zakresie różnorodnych 
przekazów wizualnych w 

 
Projekt zaliczeniowy 
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plastycznej edukacji 
wczesnoszkolnej K_W15 
Student zna różne typy i 
funkcje oceniania w edukacji 
plastyczne K_W20 
Student poznaje wybrane 
teorie z zakresu: sztuki 
współczesnej, cyfrowej, 
potencjału komunikacyjnego 
obrazu, mediów 
artystycznych itp. 

 

Treści przedmiotu 
 

Sztuka cyfrowa, podstawowe definicje. Sztuka współczesna, konceptualna, krytyczna. 
Wprowadzenie. Galerie wirtualne. Dziecko w galerii wirtualnej. Sztuka NFT. Marketing w 
sztuce. Wycena sztuki. Rynek sztuki w Polsce. Obraz jako dzieło otwarte. Sztuka i jej 
potencjał komunikacyjny, terapeutyczny i emancypacyjny. Kicz w sztuce. Człowiek, który 
sprzedał swoją skórę – analiza, dyskusja, wnioski. Podsumowanie zajęć, własne projekty 
zaliczeniowe studentów, analiza. 
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
Student zna podstawowe wiadomości z zakresu technologii cyfrowej. 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

 - spójność merytoryczna 
projektu (określenie celu dla 
analizy wybranego wytworu  
artystycznego ze sztuki 
cyfrowej, umiejętne 
opowiedzenie o nim i pokaz) 
- oryginalność wyboru, 
pokazu i opisu wybranego 
dzieła ze sztuki cyfrowej) 
 - spójność formalno-
estetyczna (przejrzystość, 
estetyka wykonanego 
projektu, przemyślany dobór 
materiału wizualnego, 
poprawność stylistyczna, 
ortograficzna i 
interpunkcyjna) 

Zaliczenie student otrzymuje  
powyżej 50% 
100% - 90% - ocena 5.0 
90%-80% - ocena 4.5 
80%-70% - ocena 4.0 
70%-60% - ocena 3.5 
60%-50% - ocena 3.0 
Poniżej 50% - ocena 2.0 
 

- aktywność na zajęciach w 
postaci dyskusji grupowej 
- pokaz i analiza wybranego  
wytworu artystycznego ze 
sztuki cyfrowej (projekt 
zaliczeniowy) 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 Chawrilska I. (2020). HYBRYDY I HYBRYDYCZNOŚCI Z 
POGRANICZA LITERATURY I SZTUK WIZUALNYCH, 
Bernardinum.  

Karczmarzyk M. (2013). Dziecko w wirtualnej galerii. 
Warszawa: Wyd. Żak. 

Karczmarzyk M. (2020). Sztuka współczesna w oczach dzieci i 
dorosłych. Gdańsk: Wyd. UG.  
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Banach A., (1968), O kiczu, Kraków: Wyd. Literackie.  

 
 

Adresy eZasobów 
 

Wybrane strony internetowe: 
https://artsandculture.google.com/ 
https://artinhouse.pl/pl/technika/grafika-cyfrowa/275 
https://pl.beincrypto.com/learn/nft-sztuka-cyfrowa/ 
https://www.nga.gov/learn/kids-app.html 
https://www.louvre.fr/ 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

- 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


