
1 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia Dokumentacja badań architektonicznych 

2. Kod modułu kształcenia  05-MSDB-DU12-HS 

3. Rodzaj modułu kształcenia – fakultatywny 

4. Kierunek studiów – historia sztuki  

5. Poziom studiów – II stopień 

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje) II 

7. Semestr – letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw) 60 h W, ćw 

9. Liczba punktów ECTS 8 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  
prowadzących zajęcia prof. UAM, dr. hab. Tomasz Wujewski, dr Tomasz Ratajczak 
(tomrat@amu.edu.pl) 

11. Język wykładowy polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia - Zajęcia w ramach modułu specjalizacyjnego mają na celu 

wprowadzić studentów w problematykę badań architektonicznych oraz stanowić teoretyczne 

zaplecze dla ćwiczeń terenowych prowadzonych w ramach tego samego modułu. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) – zaliczenie zajęć z historii techniki budowlanej i podstaw badań 
architektonicznych 

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-MSDB_01  
Rozpoznać historyczne techniki 
budowlane 

Hiszt_W02; Hiszt_W07 

Hiszt_W11; Hiszt_U01 

Hiszt_U02 

05-MSDB_02 
Analizować strukturę budowli Hiszt_W02; Hiszt_W05 

Hiszt_W07; Hiszt_U01 

Hiszt_U01 

05-MSDB_03 
Odczytać dokumentację architektoniczną Hiszt_W02; Hiszt_W05 

Hiszt_U02; Hiszt_U05 

Hiszt_U11 

05-MSDB_04 
Sporządzić dokumentację pomiarową i 
rozwarstwienie chronologiczne zabytkowej 
budowli 

Hiszt_W02; Hiszt_W05 

Hiszt_U02; Hiszt_U04 

Hiszt_U06; Hiszt_U07 

Hiszt_K03 
 

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

 

Nazwa modułu kształcenia: 

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

#
   

TK_01  Historyczne techniki budowlane 
05-MSDB_01; 05-

MSDB_02 

TK_02  Metody badań architektonicznych 
05-MSDB_02; 05-

MSDB_03 

TK_03 Terenowe pomiary i dokumentacja budowli 05-MSDB_04 
 

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

5. Zalecana literatura  

- A. Miłobędzki, Badania nad historią architektury, [w:] Wstęp do historii sztuki (...), t. 1, 

Warszawa 1973, s. 471-494 

- M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003 

- W. Kemp, Architektur analysieren. Eine Einführung in acht Kapiteln, München 2009 

- A. Kąsinowski, Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, „Studia 

z dziejów rzemiosła i przemysłu", t. 10, 1970, s. 47-131 

- M. Kutzner, Technika i organizacja budowy kościołów miejskich na Śląsku (...), „Acta 

Universitatis N. Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" IX, 1980, s. 75-125 

- J. Lewicki, Mur ceglany jako przedmiot badań architektonicznych, „Ochrona Zabytków" 53, 

2000, s. 252-266 

- J. T. Frazik, Analiza materiału, techniki i stratygrafii murów, jako metoda badawcza dzieł 

architektury zabytkowej, BHS XXXI, nr 1, 1969 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

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

Informator dla studiujących historię sztuki, UAM Poznań 

 

III. Informacje dodatkowe  

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

Nazwa modułu 
(przedmiotu): 

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-MSDB_01 TK_01 
Wykład, prezentacja 
multimedialna 

wykład 

05-MSDB_02 TK_01; TK_02 
Wykład połączony z 
ćwiczeniami 

Dyskusja, ćwiczenia 

05-MSDB_03 TK_02 
Wykład połączony z 
ćwiczeniami 

Dyskusja, ćwiczenia 

05-MSDB_04 TK_03 Ćwiczenia terenowe 
Ćwiczenia, dok. 
rysunkowa 
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* 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): 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności * 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Praca własna studenta
 
1 – przygotowanie do zajęć 40 

Praca własna studenta 2 – lektura literatury 80 

Praca własna studenta 3 – dokumentacja pomiarowa 60 

SUMA GODZIN 240 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

8 

 

 * 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 

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

 

4. Kryteria oceniania  

 

Aktywny udział w zajęciach i sporządzenie dokumentacji pomiarowej w ramach ćwiczeń terenowych. 


