
OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu: Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (konwersatorium). 
Architektura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy 

2. Kod modułu zajęć/przedmiotu: 05-WZ-AS-SZ-HSdl 
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu: fakultatywny 
4. Kierunek studiów: historia sztuki 
5. Poziom studiów: I stopień (studia licencjackie) 
6. Rok studiów: II-III 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. 
9. Liczba punktów ECTS: 2 
10. Prowadzący: mgr Ewelina Wojdak; ewelina.wojdak@interia.pl 
11. Język wykładowy: polski 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu zajęć/przedmiotu: 

 

C1 przedstawienie historii badań i teorii rozwoju architektury europejskiej XIX wieku; 

C2 prześledzenie związków między zmianami politycznymi, społecznymi i kulturowymi 
a architektonicznymi w XIX wieku; 

C3 uwrażliwienie studentów na różnice pomiędzy ideami kulturowymi danej epoki 
a praktycznymi działaniami budowlanymi; 

C4 wykształcenie krytycznego podejścia do tekstów źródłowych i opracowań przez 
wskazanie jak interpretacja faktów zależy od sposobu ich prezentowania. 

 

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

obowiązują): 

• wiedza z zakresu historii sztuki i metodologii historii sztuki na poziomie I i II roku studiów 
I stopnia; 

• umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i metodami 
badawczymi w analizie zjawisk artystycznych; 

• bierna znajomość języka angielskiego. 
3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku 

studiów 

Symbol 

EK dla modułu 

zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu 

i potwierdzeniu osiągnięcia EK 

student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WZ-AS-SZ-HSdl_01 jest świadomy kierunku rozwoju badań nad 
architekturą XIX wieku i sposobów jej periodyzacji; 
wie, że konkretne teorie osadzone są w szerszym 
kontekście nauk humanistycznych i społecznych; 

Hiszt_W01, Hiszt_W02; 
Hiszt_03, Hiszt_04, 
Hiszt_08,Hiszt_K04 

WZ-AS-SZ-HSdl_02 zna różne drogi dziewiętnastowiecznej edukacji 
architektonicznej oraz organizację pracy warsztatu 
architekta; 

Hiszt_W06, Hiszt_W09, 
Hiszt_W13 

WZ-AS-SZ-HSdl_03 dostrzega ścisły związek między uwarunkowanymi 
historycznie i społecznie działaniami ludzkimi 

Hiszt_W07, Hiszt_W09, 
Hiszt_W13, Hiszt_U01 



a wyborem konkretnych form i stylu budowli 

WZ-AS-SZ-HSdl_04 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi 
i metodami badawczymi w analizie funkcji 
społeczno-kulturowej i znaczenia historycznego 
obiektu architektury;  

Hiszt_W04; Hiszt_W05; 
Hiszt_U01; Hiszt_U02; 
Hiszt_U06; 

WZ-AS-SZ-HSdl_05 krytycznie analizuje teksty naukowe dotyczące 
architektury XIX wieku; 

Hiszt_U06; Hiszt_U10; 

WZ-AS-SZ-HSdl_06 ma świadomość dylematów konserwatora 
i badacza architektury XIX wieku, rozumie 
kontrowersje wokół kategorii "dziedzictwa 
kulturowego". 

Hiszt_K04; Hiszt_K05 

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK modułu zajęć/przedmiotu: 

Symbol treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia modułu 

zajęć/przedmiotu 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Specyfika badań nad architekturą XIX wieku WZ-AS-SZ-HSdl_01, WZ-AS-SZ-
HSdl_05, WZ-AS-SZ-HSdl_06 

TK_02 Zadania i metody pracy architekta w XIX wieku WZ-AS-SZ-HSdl_02, WZ-AS-SZ-
HSdl_05 

TK_03 Wartość historyczna i pamiątkowa zabytków - 
dylematy konserwatorstwa, rola fotografii 
i fotogrametrii 

WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05, 
WZ-AS-SZ-HSdl_06 

TK_04 Społeczne i narodowe zadania chrześcijańskiej 
architektury sakralnej XIX wieku 

WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05 

TK_05 Budowle publiczne, szkoły i pomniki 
a wychowywanie społeczeństwa 
obywatelskiego 

WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05 

TK_06 Przemiany życia domowego i architektura 
mieszkalna (rezydencje wiejskie, domy 
miejskie) 

WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05 

TK_07 O zdrowe społeczeństwo i zdrowy naród - idea 
miasta-ogrodu a praktyka budowlana 

WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05 

TK_08 Narodziny kultury fizycznej i czasu wolnego 
w XIX wieku - architektura uzdrowisk 
i kurortów, hale sportowe, tory wyścigowe. 

WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05 

TK_09 Kreacja wizerunku w XIX wieku - wystawy 
światowe i regionalne 

WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05 

TK_10 Asymilacja Żydów a fundacje architektoniczne WZ-AS-SZ-HSdl_03, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05 

TK_11 Dziedzictwo czy niechciana spuścizna? 
Architektura poniemiecka w zmienionej 
rzeczywistości społecznej (po 1945 roku) 

WZ-AS-SZ-HSdl_01, WZ-AS-SZ-
HSdl_04, WZ-AS-SZ-HSdl_05, 
WZ-AS-SZ-HSdl_06 

 
5. Zalecana literatura (obowiązują wybrane fragmenty - pełna lista zostanie podana w trakcie 

pierwszych zajęć): 

Baxandall M., The Historical Object: Benjamin Baker's Forth Bridge, w: Patterns of Intention. On the 
Historical Explanation of Pictures, New Haven and London 1985. 

Bergman E., Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na 
początku XX wieku, Warszawa 2004. 



Birecki P., Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich, Toruń 2014. 

Drexlerowa A. M., Olszewski A. K., Polska i Polacy na powszechnych wystawach światowych 1851-
2000, Warszawa 2005. 

Eriksen T. H., Etniczność i nacjonalizm, Kraków 2013. 

Kiec O., Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Warszawa 2001. 

Meyer R., Albrecht Meydenbauer. Baukunst in historischen Fotografien, Leipzig 1985. 

Myschor Ch., Dni cesarskie w Poznaniu: różne aspekty wizyt Wilhelma II w mieście w latach 1902-
1913, Poznań 2010. 

Ostrowska-Kębłowska Z., Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX wieku, w: Myśl 
o sztuce. Materiały sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1974, red. T. Hrankowska, Warszawa 1976. 

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, T. 2, Warszawa 1980. 

Salmi H., Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010. 

Skuratowicz J., Architektura Poznania 1890-1918, Poznań 1991. 

Snyder S. C., Building a Public Judaism. Synagogues and Jewish Identity in Nineteenth-Century Europe, 
Cambridge, Massachusetts and London, England 2013. 

Świtek G., Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, Toruń 
2013. 

Widoki z Warmii: Ferdynand von Quast i początki konserwatorstwa zabytków w Prusach i na Warmii, 
oprac. Ch. Herrmann, A. Rzempołuch, Münster-Olsztyn 2006. 

Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, 
Poznań 1997. 

Zabytek i historia: wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. P. Kosiewski, 
J. Krawczyk, Warszawa 2012. 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć: 

http://www.ewelinawojdak.pl/, Biblioteka IHS UAM. 

III. Informacje dodatkowe 

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

i metod oceniania: 

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 

WZ-AS-SZ-
HSdl_01 

TK_01, TK_11 wykład konwersatoryjny, prezentacja 
multimedialna, analiza opracowań na 
temat architektury XIX wieku w 
kontekście teorii historii sztuki i innych 
dyscyplin humanistycznych 

ocena aktywności, 
kolokwium ustne 

WZ-AS-SZ-
HSdl_02 

TK_02 wykład konwersatoryjny, prezentacja 
multimedialna, dyskusja w oparciu 
o lekturę zadanych tekstów 

ocena aktywności, 
kolokwium ustne 

WZ-AS-SZ- TK_03, TK_04, wykład konwersatoryjny, prezentacja ocena aktywności, 



HSdl_03 TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10 

multimedialna, dyskusja w oparciu 
o lekturę zadanych tekstów oraz 
analizę archiwalnej dokumentacji 
budowlanej i prasy 
dziewiętnastowiecznej; grupowa 
analiza rozplanowania wewnętrznego 
oraz usytuowania urbanistycznego 
wybranych budowli 

kolokwium ustne 

WZ-AS-SZ-
HSdl_04 

TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, 
TK_11 

wykład konwersatoryjny, prezentacja 
multimedialna, dyskusja w oparciu 
o lekturę zadanych tekstów oraz 
analizę archiwalnej dokumentacji 
budowlanej i prasy 
dziewiętnastowiecznej; porównanie 
teoretycznych założeń z ich 
wcielaniem w procesie budowy oraz 
społecznym odbiorem gotowych 
obiektów 

ocena aktywności, 
kolokwium ustne 

WZ-AS-SZ-
HSdl_05 

TK_01, 
TK_02,TK_03, 
TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07, 
TK_08, TK_09, 
TK_10, TK_11 

wybór tekstów naświetlających 
problemy badań architektury XIX-
wiecznej oraz rozdźwięk miedzy 
ideami politycznymi i kulturowymi 
a praktyką budowlaną  

ocena aktywności, 
doboru argumentów, 
kolokwium ustne 

WZ-AS-SZ-
HSdl_06 

TK_01, TK_03, 
TK_11 

wykład konwersatoryjny, prezentacja 
multimedialna, dyskusja w oparciu 
o lekturę zadanych tekstów 

ocena aktywności, 
kolokwium ustne 

2. Kryteria oceniania: 

• obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności); 

• uczestnictwo w dyskusjach (w oparciu o lekturę zadanych tekstów oraz analizy prowadzone 
w trakcie zajęć) 

• wynik kolokwium ustnego (przeprowadzonego na koniec semestru). 
3. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) 
z nauczycielem 

30 

Praca własna studenta (przygotowanie do 
zajęć, lektura zadanych tekstów) 

20 

Praca własna studenta (przygotowanie do 
kolokwium ustnego) 

10 

SUMA GODZIN 60 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

2 

 


