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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy
mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi
czy formami autoekspresji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna i
rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez studenta
w ramach poszczególnych form zajęć i
dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Zna podstawowe paradygmaty analizy w
naukach społecznych i humanistycznych
i potrafi zastosować je do analizy mody.

KLT1A_W11

Esej, Wykonanie projektu

M_W002

Zna relacje zachodzące między
procesami, strukturami i instytucjami
społecznymi oraz między ich
elementami we współczesnym
społeczeństwie i potrafi odnieść tę
wiedzę do mody.

KLT1A_W13

Esej, Wykonanie projektu

KLT1A_U03

Esej, Wykonanie projektu

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi dokonać interpretacji tekstu z
dziedziny nauk społecznych i
humanistycznych i w oparciu o nią
rozszerzać swą wiedzę na temat mody.

Kompetencje społeczne: jest gotów do
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M_K001

Ma świadomość znaczenia analizy
socjologicznej oraz refleksji
humanistycznej dla rozumienia
współczesnych procesów społecznych,
politycznych, gospodarczych i
kulturowych dot. mody.

KLT1A_K09

Aktywność na zajęciach, Esej,
Wykonanie projektu

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
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M_W002

Zna relacje zachodzące między
procesami, strukturami i
instytucjami społecznymi oraz
między ich elementami we
współczesnym społeczeństwie i
potrafi odnieść tę wiedzę do
mody.
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Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Zna podstawowe paradygmaty
analizy w naukach społecznych i
humanistycznych i potrafi
zastosować je do analizy mody.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi dokonać interpretacji
tekstu z dziedziny nauk
społecznych i humanistycznych i
w oparciu o nią rozszerzać swą
wiedzę na temat mody.

Kompetencje społeczne: jest gotów do
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M_K001

Ma świadomość znaczenia
analizy socjologicznej oraz
refleksji humanistycznej dla
rozumienia współczesnych
procesów społecznych,
politycznych, gospodarczych i
kulturowych dot. mody.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

16 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

4 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

50 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na
kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy
modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji. W wykładach dużą
rolę odgrywa strona wizualna, ilustrowane są one projekcjami pokazów mody
najistotniejszymi dla jej historii. Podstawą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
oraz kolokwium na ostatnim wykładzie.
Główne tematy poruszane na wykładach:
- Czym jest tak naprawdę moda i jak ją odczytywać? Jako formę autoekspresji? System
komunikacji? Rodzaj sztuki? A może wyraz zbiorowej nieświadomości?
- W jaki sposób działa współczesna moda? Ile w rzeczywistości kosztuje i kto na niej
zarabia?
- Kiedy narodziła się moda? Elementy historii haute couture.
- Najważniejsze inspiracje mody współczesnej: natura, wydarzenia historyczne,
wyobrażenia futurystyczne itp.
- Modowe rewolucje i awangarda m.in. Yves Saint-Laurent, Rei Kawakubo i japońska
dekonstrukcja, brytyjscy rewolucjoniści francuskiego haute couture
- najwięksi wizjonerzy i największe ofiary mody: fenomen Alexandra McQueena
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- moda a subkultury: od teddy boys do punku i steampunku
- moda a film i ich wzajemne relacje: przykład cyborgicznej wyobraźni w modzie
- kto naprawdę decyduje o tym, co nosimy: wielcy projektanci, Anna Wintour, czy
blogerki modowe?
- mroczna strona mody
- czym jest dzisiaj luksus w modzie?
- tendencje modowe ostatnich lat: nostalgia za światem postsowieckim, moda
ekologiczna, ubrania produkowane z wykorzystaniem nowych technologii itd.
- analiza nadchodzących trendów – co jest modne dzisiaj, co będzie jutro i dlaczego?

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Podstawową formą zaliczenia jest egzamin w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest obecność na
zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W wyjątkowych, uzasadnionych
wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę np. w formie eseju
pisemnego lub kolokwium ustnego.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Sposób obliczania oceny końcowej
- obecność na zajęciach: 20% (dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 2)
- kolokwium zaliczeniowe – 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia
dopuszczalną normę np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

nieobecności

ponad

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Brak wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe
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Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Jowita Guja, Czy chciałbyś wyglądać jak robot? Wyobraźnia cyborgiczna w modzie, w: Człowiek w
świecie maszyn. Wstęp do cyberkultury, red. Izabela Trzcińska, wyd. AGH (w druku)

Informacje dodatkowe
–Brak
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