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1. Nazwa przedmiotu Historia technik artystycznych

2. Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot

Instytut Historii Sztuki UJ

3. Kod przedmiotu WH.ODK-003
4. Język przedmiotu polski
5. Grupa treści kształcenia, w ramach 

które) przedmiot jest realizowany
6. Typ przedmiotu obowiązkowy
7. Rok studiów, semestr I rok studiów, I semestr

8. Imię i nazwisko osoby (osób) 
prowadzącej przedmiot dr hab. Piotr Krasny, dr Marcin Szyma

9. Imię i nazwisko osoby egzaminują-
cej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot

dr hab. Piotr Krasny, dr Marcin Szyma

10. Formuła przedmiotu konwersatorium
11. Wymagania wstępne bez wymagań wstępnych
12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 60 godz. (2 półtoragodzinne konwersatoria w tygodniu)
13. Liczba pkt ECTS przypisana 

przedmiotowi
6 pkt ECTS

14. Czy podstawa obliczenia średniej 
ważonej?

Tak

15. Założenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat 
wybranych technik artystycznych i ich dziejów. Omówione zostaną 
techniki architektoniczne i budowlane, malarskie, rzeźbiarskie, 
graficzne oraz wybrane techniki rzemiosła artystycznego (cera-
miczne, złotnicze i jubilerskie, konwisarskie, metaloplastyczne 
i kowalskie). Studenci zapoznają się najpierw z fizycznymi i che-
micznymi uwarunkowaniami danej techniki artystycznej, a następ-
nie uzyskają informację o czasie jej wprowadzenia i zasadniczych 
przemianach. Po takim wprowadzeniu uzyskają informację 
o epokach i środowiskach, w których owa technika była szcze-
gólnie rozpowszechniona, a także o artystach, którzy najtrafniej 
i najefektowniej wykorzystali jej specyfikę. Podczas zajęć zostaną 
także zaprezentowane najważniejsze traktaty technologiczne 
i podręczniki technik artystycznych, a także podstawowe wy-
dawnictwa konieczne do badań nad tymi technikami (zbiory cech 
złotniczych, znaków na fajansie i porcelanie, itp.)

16. Metody dydaktyczne Zasadnicze treści będą przekazywane w formie wykładów. Ponadto 
będą prezentowane studentom oryginalne dzieła sztuki w celu 
bezpośredniego zapoznania się z konkretnymi technikami. W czasie 
tych prezentacji studenci będą mogli bardzo drobiazgowe obejrzeć 
dzieła, a także prosić o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. 
Uczestnictwo w konwersatoria nie jest obowiązkowe, lecz za-
lecane, ponieważ literatura pomocnicza nie obejmuje wszystkich 
kwestii poruszanych w trakcie tych zajęć, a bezpośredni kontakt 
z dziełem sztuki jest podstawą edukacji historyczno-artystycznej).

17. Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu,

Egzamin ustny w sesji zimowej. Obejmuje wyłącznie zagadnienia 
zaprezentowane na zajęciach (wskazana literatura ma służyć 
wyłącznie ugruntowaniu wiedzy przekazanej w trakcie


