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KARTA KURSU 

Opis kursu (cele kształcenia) 

Warunki wstępne 

Nazwa Pracownia Projektów Krytycznych C,D

Nazwa w j. ang. Critical Studio C,D

Koordynator Dr Małgorzata Markiewicz
Zespół dydaktyczny

Punktacja ECTS* 4

Autorska pracownia dr Małgorzaty Markiewicz, w której studenci są motywowani do podejmowania 
twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości, a realizowane projekty często wychodzą poza 
przestrzeń pracownianą. 
Rezultaty zadań są bardziej refleksyjne a nie obiektywizujące. W pracowni stawiamy nacisk na zadawanie 
pytań oraz kwestionowanie zastanych sytuacji, co może stać się przyczyną, bądź też narzędziem zmiany 
społecznej. Celem podejmowanych działań jest budowanie poprzez sztukę, zaangażowanego krytycznie 
komentarza. Metody pracy -  dyskusje, prezentacje, warsztaty, projekty zespołowe, wizyty studyjne. 
Każdemu zadaniu będzie towarzyszyć obowiązkowa literatura. 
Poruszane zagadnienia łączą się z naukami humanistycznym i społecznymi.  

Wiedza
zna złożone środki wyrazu odpowiednie dla przestrzennych form i działań 
interdyscyplinarnych, rozumie znaczenie wybranego medium i materiału , a także 
uwzględnia w swoich wypowiedziach artystycznych zakładane treści, posiada 
wiedzę na temat współczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych w sztuce 
zaangażowanej

Umiejętności

potrafi podjąć twórczą krytykę wobec otaczającej rzeczywistości, rozumie znaczenie 
wybranego medium i materiału , a także uwzględnia w swoich wypowiedziach 
artystycznych zakładane treści, potrafi pracować w przestrzeni społecznej 
uwzględniając kontekst miejsca

Kursy
Pracownia Projektów Krytycznych A,B
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Efekty kształcenia  

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W01- zna złożone środki wyrazu odpowiednie dla sztuki 
krytycznej oraz designu krytycznego 

W02 - rozumie znaczenie wybranego medium i materiału, 
a także świadomie komunikuje w swoich wypowiedziach 
artystycznych zakładane treści 

W03 – posiada pogłębioną wiedzę na temat 
współczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych w 
sztuce zaangażowanej i krytycznej 

K_W04 
K_W02 
K_W01 

K_W13 

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

U01- potrafi samodzielnie wskazać problem oraz  podjąć 
twórczą krytykę wobec otaczającej rzeczywistości 

U02- potrafi budować poprzez sztukę, zaangażowany 
krytycznie komentarz 

U03 - potrafi pracować w przestrzeni społecznej 
uwzględniając kontekst miejsca oraz czasu oraz 
uwarunkowań społeczno politycznych 

K_U01 

K_U02 
K_U03 
K_U08 

K_U12 
K_U08

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

K01-potrafi świadomie i samodzielnie ulokować własne 
prace w kontekście dzieł innych twórców 

K02- posiada dobrą umiejętność organizacji pracy 
własnej i wspólnej 

K03- jest zdolna/y do krytycznej oceny prac swoich oraz 
innych studentek oraz studentów 

K_K05 

K_K10 
K_K04 

K_K01

Organizacja
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Opis metod prowadzenia zajęć 

Formy sprawdzania efektów kształcenia 

Forma zajęć
Wykład 

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 45

Korekty indywidualne  
Prezentacja efektów pracy dotyczących projektu 

E – 
lear
nin
g

Gry 
dyd
akt
ycz
ne

Ćwi
cze
nia 
w 

szk
ole

Zaj
ęci
a 

tere
no
we

Pra
ca 
lab
orat
oryj
na

Proj
ekt 
ind
ywi
dua
lny

Proj
ekt 
gru
po
wy

Udz
iał 
w 

dys
kusj

i

Ref
erat

Pra
ca 

pise
mn
a 

(es
ej)

Egz
ami
n 

ust
ny

Egz
ami

n 
pis
em
ny

Inn
e

W01 x

W02 
W03

x 
 x x

U01 x

U02 
U03

x 
x

K01 x

K02 x x

K03 x x x

Kryteria oceny

Obecność na zajęciach 
Stopień zaangażowania we wspólne oraz indywidulane działania 
Umiejętność dyskutowania o swoich pracach oraz wyrażania opinii o 
bieżących wydarzeniach ze świata sztuki ale także w kraju i na świecie. 
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Treści merytoryczne (wykaz tematów) 

Wykaz literatury podstawowej 

Wykaz literatury uzupełniającej 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 

A 

Uwagi

1. „Oczywistość nie oczywista”c.d. 
2. Krytyczne spojrzenie na zaniedbane przestrzenie w centrum miasta. Problematyzowanie 

zastanej sytuacji, antycypacja sposobów pracy.

„Skuteczność Sztuki” pod redakcją Tomasza Załuskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014 
„Bunt Miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, David Harvey, Fundacja Bęc Zmiana, 
Warszawa  
„Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów”, pod redakcją Joanny Kusiak i Bogny 
Świątkowskiej, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013 

„Ciało i kamień Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu”, Richard Sennett, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 2015 

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 40

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu 10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie) 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Ogółem bilans czasu pracy 100

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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B 

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 40

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu 10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie) 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Ogółem bilans czasu pracy 100

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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