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Formy zajęć dydaktycznych  

 
 

1. Wykłady 
To zajęcia bazujące na podawczej formie przekazywania informacji przez 
prowadzącego. W znacznym stopniu rozwijają one zasób wiadomości studenta - 
efekty kształcenia ukierunkowane są na wiedzę (w znikomy sposób rzutują na przyszłe 
umiejętności absolwenta). Opierają się one na metodzie słownej, oglądowej, 
oglądowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Wyróżniamy: 
- wykład konwencjonalny definiuje te zajęcia, podczas których przekazywana 

wiedza ma postać gotową do zapamiętania; sposób jej przyswojenia ma charakter 
bierny 

- wykład monograficzny ma na celu wyczerpujące omówienie postawionego 
zagadnienia 

- wykład konwersatoryjny dopuszcza element interakcji ze studentami w postaci 
dyskusji, wymiany zdań lub kierowanych przez wykładowcę do słuchaczy pytań 

- wykład problemowy stanowi analizę kwestii naukowych lub artystycznych, ich 
weryfikację, wreszcie próbę rozwikłania. 

 
2.  Ćwiczenia audytoryjne 

To zajęcia charakteryzujące się dynamicznym przyswajaniem wiedzy przez studenta. 
Proces ten odbywa się w trakcie praktycznego rozwiązywania zagadnień naukowych 
lub artystycznych, w znacznym stopniu kształtując umiejętności i kompetencje 
słuchaczy. Bazują one na aktywizujących metodach dydaktycznych jak: analiza 
tekstów z dyskusją, metoda projektów, praca w grupach, analiza przypadków i gry 
symulacyjne. 
- ćwiczenia audytoryjne klauzurowe to obowiązkowa część toku kształcenia 

wymagająca obecności studenta. Absencja bądź negatywna ocena zadania 
wykonanego przez studenta wymaga odpowiednio usprawiedliwienia i zaliczenia 
w kolejnym terminie lub ponownego podejścia do jego zaliczenia 

- proseminarium ma charakter wprowadzający do samodzielnej pracy naukowej 
studenta. Zajęcia te w sposób praktyczny kształtują umiejętność konstruowania 
dysertacji, fachowego korzystania z bibliografii (wraz z zastosowaniem 
powszechnie przyjętych zasad przypisów bibliograficznych), przeprowadzania 
kwerend w bibliotekach i muzeach 

- seminarium odbywa się w ścisłych grupach, a jego charakter jest 
wyspecjalizowany, zależny od indywidualnych zainteresowań studenta, 
wykładowcy - promotora, ich zapatrywań odnośnie tematyki prowadzonej pracy. 
Efektem zajęć jest przygotowana dysertacja pisemna 

- seminarium magisterskie odbywa się w ścisłych grupach i ma charakter 
wyspecjalizowany, zależny od indywidualnych zainteresowań studenta, 
wykładowcy - promotora, ich zapatrywań odnośnie tematyki prowadzonej pracy. 
Efektem zajęć jest przygotowana pisemna praca magisterska. 

- lektorat jest rodzajem ćwiczenia audytoryjnego, podczas którego student 
aktywizowany właściwymi metodami dydaktycznymi kształci umiejętności w 
zakresie języków obcych 
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3. Ćwiczenia studyjne 
To zajęcia wynikające ze specyfiki i tradycji kształcenia artystycznego.  Charakteryzują 
się one praktycznym, a przede wszystkim twórczym nabywaniem wiedzy, umiejętności 
i kompetencji rozwijających określone postawy artystyczne, osobowość studenta. 
Prowadzone są w zamkniętych grupach - pracowniach artystycznych lub 
projektowych,  często różniących się programem dydaktycznym. Bazują na aktywnych 
metodach dydaktycznych, indywidualnej pracy studenta, twórczym studium 
problemów artystycznych bądź projektowych. 
- relacja mistrz – uczeń charakteryzuje w pełni zindywidualizowany tok kształcenia 

oparty na ścisłym kontakcie wykładowcy i studenta. Wynika on z europejskiej 
tradycji kształcenia artystycznego w mistrzowskich pracowniach. Opiera się na 
częstym kontakcie dydaktycznym, współpracy obu stron. Istotą tej formy 
dydaktycznej jest autorytet artystyczny prowadzącego, jego bogate 
doświadczenie, długa praktyka twórcza 

- korekta indywidualna / grupowa to konsultacje oparte na dialogu wykładowcy ze 
studentem / studentami w oparciu o zrealizowane zadania w toku kształcenia. 
Forma ta kształtuje umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych studenta, 
przyjmowania przez niego kolejnych wskazówek do dalszej pracy artystycznej lub 
projektowej, obrony własnych racji, kompetencje w zakresie krytycznego 
postrzegania własnej twórczości i innych. 

- ćwiczenia studyjne klauzurowe to obowiązkowa część kształcenia wymagająca 
obecności studenta. Absencja bądź negatywna ocena zadania studenta wymaga 
odpowiednio usprawiedliwienia i jego zaliczenia w kolejnym terminie lub 
ponownego podejścia do jego zaliczenia 

4. Praktyki zawodowe to forma kształcenia odbywająca się poza jednostką dydaktyczną, 
mająca na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności, kompetencji w pracy 
zawodowej. Zajęcia te odbywają się w instytucjach sektora publicznego, 
pozarządowego, firmach prywatnych akceptujących pobyt studenta, przejmujących 
nad nim opiekę. 

5. Plener jest forma dydaktyczną wynikającą z charakteru kształcenia artystycznego. Ma 
na celu praktyczną weryfikację nabytych umiejętności artystycznych w trakcie ćwiczeń 
studyjnych w nowej dla studenta otwartej przestrzeni. Może mieć charakter 
wyspecjalizowany lub interdyscyplinarny. 
 
                                                                                       Opracował mgr Maciej H. Zdanowicz 


