Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze prowadzone są w dwóch trybach:
1) dwusemestralne studia doskonalące (230 godz.) – adresowane do absolwentów studiów wyższych
zmierzających do zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki i kultury
2) trzysemestralne studia kwalifikacyjne (350 godz. zajęć + 60 godz. praktyki szkolnej realizowanej
indywidualnie przez studenta) – nadające uprawnienia do nauczania w gimnazjum i szkolnictwie
ponadgimnazjalnym dodatkowego przedmiotu "Wiedza o kulturze”. Adresowane do absolwentów studiów
magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych posiadających czynne uprawnienia
nauczycielskie
Program studiów
• wykłady kursowe – na studiach dwusemestralnych: 78 godz. (sztuka pradziejowa, starożytna,
średniowieczna, renesansowa, barokowa, nowoczesna, współczesna, ochrona dziedzictwa kulturowego); na
studiach trzysemestralnych: 96 godz. (program jw. poszerzony o wybrane zagadnienia z historii muzyki
oraz o wybrane zagadnienia wiedzy o teatrze)
• konwersatoria – na studiach dwusemestralnych: 94 godz. (analiza dzieła malarstwa, rzeźby, architektury,
dzieła sztuki współczesnej, analiza treści dzieła sztuki, techniki sztuk plastycznych, nauki pomocnicze
historii sztuki, dzieje myśli o sztuce, wybrane zagadnienia krytyki artystycznej, polska sztuka użytkowa
XX i XXI w.); na studiach trzysemestralnych program jw. poszerzony o podstawy analizy dzieła
muzycznego
• objazd zabytkoznawczy – na studiach dwu- i trzysemestralnych: 1 dzień
• letni obóz inwentaryzacji zabytków – na studiach dwu- i trzysemestralnych: 5 dni
• praca podyplomowa – na studiach dwu- i trzysemestralnych wg harmonogramu ustalonego
z prowadzącym
• dydaktyka przedmiotu Wiedza o kulturze – na studiach trzysemestralnych 78 godz. (wybrane
zagadnienia pedagogiki twórczości, działania artystyczne w nauczaniu "Wiedzy o kulturze", metodyka
nauczania sztuki, programowanie zajęć edukacji „Wiedzy o kulturze”, projekt kulturalny w edukacji,
aktywne metody nauczania „Wiedzy o kulturze” w muzeum)
• praktyka szkolna – na studiach trzysemestralnych – 60 godz.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik studiów: dr Arkadiusz Wojtyła
Instytut Historii Sztuki
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
tel. +48 71 375 25 10 (sekretariat)
tel. +48 71 375 25 11 (kierownik, dyżury wg godzin konsultacji)
mail: arkadiuswojtyla@o2.pl,
http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/studia/studia_podyplomowe_wiedzy_o_sztuce.html
Uprawnienia nadawane absolwentom SPWSK:
• studia dwusemestralne: świadectwo ukończenia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych Wiedzy o
Sztuce i Kulturze
• studia trzysemestralne: świadectwo ukończenia trzysemestralnych Studiów Podyplomowych Wiedzy o
Sztuce i Kulturze (uprawnienia do nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze” określone w zarządzeniu
Rektora UWr.)
Zasady naboru: rejestracja w systemie IRK, zapisy na podstawie złożonego kompletu dokumentów (kopia
dyplomu ukończenia studiów potwierdzona przez kierownika studiów, notariusza lub organ wydający, kopia
dowodu osobistego potwierdzona jw., formularz z systemu IRK z wprowadzoną elektroniczną fotografią wydrukowany i podpisany przez kandydata; podanie do Rektora UWr ds. nauczania o przyjęcie na SPWSK z
określoną liczbą semestrów; dla kandydatów na studia trzysemestralne - dokument potwierdzający czynne
uprawnienia nauczycielskie). Studia zostaną uruchomione po zakwalifikowaniu min. 20 kandydatów
Termin rejestracji w systemie IRKA: 1 VI 2015 – 14 X 2015
Termin składania dokumentów: 1 IX 2015 – 15 X 2015 r. w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UWr lub na
ręce kierownika SPWSK w godzinach jego dyżurów
Termin rozpoczęcia studiów: druga połowa października 2015 r.
Opłaty: 1600 zł. za semestr I, 1600 zł. za semestr II, 1700 zł. za semestr III

