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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia Seminarium 

2. Kod modułu kształcenia:  05-SEMOARA-35-HS 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy  

4. Kierunek studiów – historia sztuki 

5. Poziom studiów – I stopień 

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje) - III 

7. Semestr – zimowy i letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin – 60 h semin. 

9. Liczba punktów ECTS - 10 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  
prowadzących zajęcia dr Tomasz Ratajczak 

11. Język wykładowy - polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

C1. Wstępne przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej 

C2. Kształcenie umiejętności w zakresie opisu, analizy i interpretacji dzieł architektury 

C3. Kształcenie podstawowej umiejętności poprawnego budowania tekstu naukowego z zakresu 
historii sztuki, oraz umiejętności prezentacji własnych badań 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich 
trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej 

wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy) 

 

Symbol  
efektów  
kształcenia*   

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów

# 
  

 05-SEMOARA _01  
Sporządzać samodzielnie bibliografię 
danego zagadnienia 

Hiszt_W05, Hiszt_W10, 
Hiszt_U03 

 05-SEMOARA _02 
Przygotowywać stan badań Hiszt_W05, Hiszt_W10 

 05-SEMOARA _03 
Formułować problemy badawcze 
związane z danym tematem 

Hiszt_W05, Hiszt_U02 

05-SEMOARA _04 
Krytycznie czytać teksty o różnorodnym 
charakterze 

Hiszt_W05, Hiszt_W02, 
Hiszt_W14 

  

 

05-SEMOARA _05 
Dokonuje samodzielnego opisu i 
interpretacji dzieła sztuki używając 
fachowej terminologii 

Hiszt_W05, Hiszt_W02, 
Hiszt_W10,  
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05-SEMOARA _06 
Potrafi rozpoznawać techniki budowlane 
stosowane przez średniowiecznych i 
nowożytnych architektów 

Hiszt_W03, Hiszt_W12, 
Hiszt_U01 

 
* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS) 
#
 efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..) 

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach 
kierunkowych efektów kształcenia) 
01, 02… – numer efektu kształcenia 

 
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10. 

4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści kształcenia*  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu

#
   

TK_01  
Wiedza na temat metod i teorii analizy dzieła 
sztuki na podstawie analizowanych tekstów i 
materiału wizualnego 

05-SEMOARA 03 , 05-

SEMOARA _04  

TK_02  
Krytyczna lektura tekstów analitycznych 
poświęconych wybitnym dziełom architektury 

05-SEMOARA _04 , 05-

SEMOARA _01   

TK_03  
Interpretacja dzieł sztuki oparta na analizie 
warunków medium i czynnikach formalno-
treściowych 

05-SEMOARA _05 , 05-

SEMOARA _06 

TK_04 

Wiedza na temat sposobów przygotowania 
tekstu akademickiego z użyciem 
odpowiedniego aparatu pojęciowego i 
redakcyjnego 

05-SEMOARA _01 , 05-

SEMOARA _02 , 05-

SEMOARA _03 , 05-

SEMOARA _01  

 
* np. TK_01, TK_02, … 
#
 np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 

5. Zalecana literatura  

- J. Adamski, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej. Studium z dziejów 

architektonicznego iluzjonizmu, Kraków 2013 

- Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration. Dvorské kaple 

vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, ed. J. Fajt, Praha 2003 

- P. Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great. Church Architecture in 

Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985 

- A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014 

- J. Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie 

Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000 

- T. Jurkowlaniec, Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, Wrocław 1989 

- R. Kaczmarek, Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, Wrocław 1999 

- L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001 

- D. Kimpel, R. Suckale, Die gotische Architektur in Frankreich 1130-1270, München 1985 

- J. Kowalski, Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010 

- P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994 

- M.C. Schurr, Gotische Architektur im mittleren Europa 1220-1340. Von Metz bis Wien, 

München-Berlin 2007 

- S. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996 

- A. Soćko, Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego, Warszawa 2005 

- T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014 

- M. Walczak, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, 

Kraków 2006 

- Velké dějiny zemí Koruny české, tomy I do VI 
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- The Year 1300 and the Creation of a New European Architecture, ed. A. Gajewski, Z. 

Opačić, Turnhout 2007 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 
oceniania  
 

Nazwa modułu 
(przedmiotu):  05-PRO1-
23-hs 

 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu * 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć

# 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia

& 

05-SEMOARA 

_01 
TK_04 

Konsultacje gabinetowe, uwagi 
w trakcie zajęć 
 
 

Praca 
proseminaryjna (P) 

05-SEMOARA 

_02 
TK_04, TK_02 

 
Konsultacje gabinetowe, uwagi 
w trakcie zajęć 
 
Dyskusja w grupie: analiza 
zadanych tekstów, materiału 
wizualnego przygotowanego 
przez prowadzącego 

Komentarz 
prowadzącego (F) 
praca proseminaryjna 
(P) 

05-SEMOARA 

_03 
TK_02, TK_03 

Prezentacje projektów 
studentów, dyskusja w grupie 

Komentarz 

prowadzącego 

dotyczący prezentacji 

(F)/ praca 

proseminaryjna (P) 

05-SEMOARA 

_04 
TK_02, TK_01 

Dyskusja w grupie: analiza 
zadanych tekstów, materiału 
wizualnego przygotowanego 
przez prowadzącego 

Komentarz 
prowadzącego (F) 
praca proseminaryjna 
(P) 

05-SEMOARA 

_05 
TK_01, TK_03 

Dyskusja w grupie: analiza 
zadanych tekstów, materiału 
wizualnego przygotowanego 
przez prowadzącego 

Komentarz 
prowadzącego (F) 
praca proseminaryjna 
(P) 

05-SEMOARA 

_06 
TK_03 

Prezentacje projektów 
studentów, dyskusja w grupie 

Komentarz 
prowadzącego 
dotyczący prezentacji 
(F)/ praca 
proseminaryjna (P) 

 
* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4 
#
 np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4 

&
 Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P) 

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów 
kształcenia. 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): 
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Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności * 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Praca własna studenta
 
1 – zebranie materiału do 

tekstu 
80 

Praca własna studenta 2 – praca nad tekstem i 
prezentacją 

80 

Praca własna studenta 3 – przygotowanie do zajęć 80 

SUMA GODZIN 300 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

10 

 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min. 
#
 Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie 

wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,… 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
4 

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 

 

4. Kryteria oceniania  

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej. 

 

 


