
 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne 

1) Nazwa przedmiotu: 
HISTORIA WZORNICTWA 

2) Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

3) Kod przedmiotu: 
kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry 
WZ-S-L-HW-W-5,6 

4) Wydział:  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

5) Kierunek: 
WZORNICTWO 

6) Profil: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

7) Rodzaj studiów: 
PIERWSZEGO STOPNIA Z TYTUŁEM LICENCJATA 

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot: 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

II. Informacje o przedmiocie 

1) Semestr/y: 
5,6 

2) Liczba punktów ECTS: 
SEMESTR 5: 2, SEMESTR 6: 2 

3) Poziom przedmiotu: 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY 

4) Typ przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY 

5) Język wykładowy: 
POLSKI 

III. Forma zajęć 

1) Forma zajęć: 
WYKŁAD 

2) Liczba godzin w semestrze: 
SEMESTR 5: 30, SEMESTR 6: 30 

3) Liczba godzin w tygodniu: 
SEMESTR 5: 2, SEMESTR 6: 2 



 

IV. Wymagania wstępne 

Zaliczone przedmioty teoretyczne z zakresu historii sztuki, głównych problemów kultury oraz filozofii w 

ramach semestrów 1-4. 

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 

1) Cel przedmiotu: 

KOD CELU 
PRZEDMIOTOWEGO 

TREŚĆ 
KOD SPEŁNIANEGO 

EFEKTU 
PRZEDMIOTOWEGO 

C01 Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w historię 
wzornictwa jako ciąg silnie z sobą powiązanych wydarzeń 
mających miejsce w szerokim kontekście rozwoju współczesnej 
cywilizacji globalnej 

EP_W01 

C02 Celem przedmiotu jest nakreślenie newralgicznych punktów na 
mapie historii wzornictwa  

EP_W02 

2) Treści merytoryczne przedmiotu: 
Historia wzornictwa przedstawiona w szerokim kontekście cywilizacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem 
dialektyki społecznej w różnych regionach świata. W zarysie przedstawienie historycznego dziedzictwa do 
czasów rewolucji przemysłowej. Szczegółowe ujęcie zagadnień związanych z wpływem postępu 
technologicznego na charakter wzornictwa po II Wojnie Światowej oraz analiza współczesnych trendów 
wzorniczych na przykładzie twórczości i postawy życiowej wybitnych kreatorów wzornictwa światowego. 

Omawiane obszary wzornictwa przemysłowego: mebel, ceramika, oświetlenie, przedmioty codziennego 
użytku, motoryzacja. 

3) Metody dydaktyczne: 
Wykład, pogadanka. 

4) Kierunkowe efekty uczenia się: 

KOD EFEKTU 
KIERUNKOWEGO 

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO 

K_W03 Zna i rozumie współczesne tendencje rozwoju sztuki, wzornictwa i architektury 
oraz literaturę, publikacje i terminologię związaną z tematem. 

K_W05 Zna i rozumie historię i rozwój osiągnięć projektowych w obszarze wzornictwa. 

 

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji: 

WIEDZA 
zna i rozumie: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Zna i rozumie kontekst historyczny 
rozwoju światowego wzornictwa ze 
szczególnym uwzględnieniem przemian 
kulturowych i społecznych w różnych 
częściach ziemskiego globu 

EP_W01 K_W03 Egzamin semestralny – 
praca pisemna na 

zadany temat 



 

Zna i rozumie kontekst, w jakim powstają 
kamienie milowe światowego 
wzornictwa – relacje wybitnych 
jednostek twórczych i zespołów 
wdrażających produkty jako nośniki idei 

EP_W02 K_W05 Egzamin semestralny – 
praca pisemna na 

zadany temat 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
potrafi: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

- - - - 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
jest gotów do: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

- - - - 

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 

1) Forma zaliczenia: 
SEMESTR 5: ZALICZENIE Z OCENĄ, SEMESTR 6: ZALICZENIE Z OCENĄ 

2) Warunki zaliczenia – jeśli przedmiot jest na zaliczenie: 

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);  
aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne 
przeglądy prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

3) Warunki zaliczenia z oceną – jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na 
zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac, zaliczenie 
pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie 
i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 



 

ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na 
zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

4) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu 
końcowego; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego; 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu 
końcowego 

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS 

A. Obciążenie pracą sem. V 

h 

sem. VI 

h 

razem 

h 

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 30 30 60 

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: 
zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, 
przygotowanie pracy artystycznej, projektu, 
prezentacji itp.) 

20 20 40 

Razem 50 50 100 

B. Punkty ECTS    

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1 2 

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1 2 

Razem 2 2 4 

 

VIII. Spis zalecanych lektur 

1) Wykaz lektur podstawowych: 
1. Historia Designu, autor: Elizabeth Wilhide, ARKADY 2017 
2. 1000 Chairs, autorzy: Charlotte & Peter Fiell, TASCHEN 2012 
3. Design, Historia Projektowania, autorzy: Charlotte & Peter Fiell, ARKADY 2018 

4. Design, Historia wzornictwa, autor: Penny Sparke, ARKADY 2012  
2) Wykaz lektur uzupełniających: 

1. Czasopismo Design Alive 
2. Czasopismo FORMY 
3. Czasopismo FRAME 
4. Czasopismo DOMUS 
5. www.designboom.com 
6. www.dezeen.com  

AUTOR OPRACOWANIA 

Prof. dr hab. Władysław Wróblewski 

 

http://www.designboom.com/
http://www.dezeen.com/

