
Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

HISTORIA ARCHITEKTURY TR/1/PP/HA 3a 5 

 

Kierunek turystyka i rekreacja Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr II/IV 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba godzin) Stacjonarne:  

Wykłady: 26 godz. (+ 4 e-learning) 

Ćwiczenia: 26 godz. (+ 4 e-learning) 

Konsultacje: 6 godz. 

 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykład/ćwiczenia Wykład/ćwiczenia 

Wymagania wstępne 

 

Wymagania formalne: 

Przedmiot podstawowy, udział obowiązkowy w 

wykładach i ćwiczeniach 

Studenci wybierają ćwiczenia z historii 

architektury (TR/1/PP/HA) lub z historii sztuki 

(TR/1/PP/HS) 

Wykłady dla całego roku takie same 

 

Założenia wstępne: 

Na wcześniejszych semestrach I-III: student 

zdobył wiedzę w takich przedmiotach jak: 

wprowadzenie do teorii turystyki, propedeutyka 

turystyki i rekreacji, geografia turystyczna, wiedza 

ogólna z zakresu historii kultury (wiadomości ze 

szkoły średniej, uzupełniane indywidualnymi 

lekturami i doświadczeniami: zwiedzanie 

muzeów, galerii) 

Metody dydaktyczne Wykłady prowadzone za pomocą technik 

multimedialnych; 

Ćwiczenia prowadzone za pomocą technik 

multimedialnych, prac w terenie, dyskusji, 

prezentacji studenckich 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: Wykłady: egzamin z całości 

materiału wykładów (E4) 

Ćwiczenia: obecność, aktywny udział w zajęciach, 

zaliczenie testów, oddanie w terminie pracy 

semestralnej (Z04)  

Formy zaliczenia: Wykłady: egzamin pisemny 

(E4) 

Ćwiczenia: zaliczenie testów pisemnych (oceny 

cząstkowe), oddanie pracy semestralnej (ocena 

końcowa – jako suma osiągnięć cząstkowych 

studenta w czasie semestru) 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki; Zakład Podstaw Społeczno-

Kulturowych w Turystyce  

 

 



Cele i zadania przedmiotu: 

W czasie jednego semestru przewidziany cykl wykładów ma na celu  

1. Przybliżenie podstawowych terminów i pojęć występujących w architekturze, malarstwie i rzeźbie 

2. Zaznajomienie słuchaczów z podstawowymi stylami w sztuce, najwybitniejszymi przykładami 

malarstwa, architektury i rzeźby z danej epoki (w układzie chronologicznym: okres starożytności, 

średniowiecze, renesans i barok, klasycyzm, wiek XIX i XX).  

3.Treści wykładów mają zadanie przybliżenia studentom kierunku turystyka, (przyszłym 

organizatorom ruchu turystycznego), wiedzy nie tylko na temat historii kultury, rozumianej, jako 

ciągły rozwój cywilizacji (obszaru Europy i krajów pozaeuropejskich), ale i znaczenia walorów 

kulturowych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej; możliwości wykorzystania 

zabytków architektury i budownictwa do funkcji turystycznej (na przykładach wybranych obiektów w 

Polsce).  

4.W treściach wykładów nacisk położono na zapoznanie studentów w stopniu szczegółowym z 

podstawowymi stylami ważnymi dla historii sztuki w Europie i w Polsce: romańszczyzną, gotykiem, 

renesansem, barokiem i klasycyzmem, a także wieku XIX i XX. Założeniem programowym jest 

bowiem omawianie kultury i sztuki krajów pozaeuropejskich w czasie wykładów realizowanych na 

stopniu II kształcenia kierunkowego. Poszczególne style omawiane są w porządku chronologicznym, z 

podkreśleniem najwybitniejszych przykładów dzieł danej epoki i przybliżeniem sylwetki ich twórców. 

Omówiona też będzie specyfika i rola muzeów dla konserwacji zabytków i dział sztuki, ich promocji. 

5. Uwaga będzie także skierowana na znaczenie Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, warunków 

przyjęcia na listę, znaczenia dla promocji i ochrony zabytków 

6. Zagadnienie funkcji turystycznych obiektów i zespołów zabytkowych dla turystyki, ograniczeń 

potencjałów dla zrównoważonego ruchu turystycznego będzie omawiane w kontekście 

obowiązującego prawa ochrony zabytków  

 

 

W czasie jednego semestru przewidziany cykl ćwiczeń ma na celu  

1. Powtórzenie najważniejszych wątków wykładów, rozszerzenie i uzupełnienie o wątki historii 

architektury; wyjaśnienie zagadnień które są wskazane przez studentów jako mniej zrozumiałe 

2. Przeprowadzenie kilku (5-7) testów kontrolnych ukierunkowanych na powtórzenie i 

utrwalenie wiadomości z wykładów, połączone z wyjaśnieniem prawidłowych odpowiedzi i 

rozszerzeniem odpowiedzi na pytania, ten zabieg ma na celu pokazanie zasad egzekwowania 

wiedzy na egzaminie, kierunku przygotowań do niego, umożliwiających studentom lepsze 

przygotowanie do egzaminu końcowego 

3. Omówienie zasad pracy semestralnej, którą studenci będą wykonywać w grupach. Temat: 

zasady wykorzystania obiektu zabytkowego (zabytkowej rezydencji: dworu, pałacu, zamku, 

kamienicy) dla funkcji turystycznej (muzeum, hotel, restauracja) z uwzględnieniem dostępu 

dla osób niepełnosprawnych), efektem jest prezentacja oraz raport w postaci pisemnej 

4. Prezentacje prac studenckich na zajęciach, dyskusja improwizowana, w zależności od 

pojawiających się kontrowersyjnych wątków relacji: turystyka – zabytek (muzeum), jego 

organizacja obecna i możliwości udoskonalenia oferty dla odwiedzających  
5. Zakończenie zajęć podsumowaniem, omówienie dodatkowe treści wykładów wskazanych 

przez studentów jako najbardziej ich interesujące (przykład: przygotowanie obiektów 

zabytkowych dla osób z niepełnosprawnością)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Wprowadzenie do tematu, 

wyjaśnienie definicji podstawowych 

pojęć, z którymi student zetknie się 

w czasie wykładów (takich jak style 

w architekturze, malarstwie i 

rzeźbie) 

2 K-W03,  

K-W04,  

K-W05 

1 

2 Historia architektury i sztuki okresu 

starożytnego (Egipt, Grecja, Rzym); 

historia architektury i sztuki w 

Europie i w Polsce okresu 

średniowiecza, okresu renesansu, 

baroku i klasycyzmu oraz w wieku 

XIX i XX  - omówienie 

najwybitniejszych przykładów i 

przybliżenie ich twórców 

20 K-W04 2, 3, 4 

3 Zabytki architektury (zabytkowe 

układy urbanistyczne oraz 

obiekty) i ich funkcja turystyczna 

w kontekście ochrony zabytków 

(na przykładzie Starego Miasta w 

Krakowie i w Warszawie) 

2 K-W04, K-W05, 

K-W010,  

K-W011, K-U03 

3, 6 

4 Zabytki UNESCO i ich rola w 

rozwoju turystyki w danym 

regionie (na przykładzie zabytków 

architektury drewnianej w 

Małopolsce, Starego Miasta w 

Zamościu) 

2 K-U06, K-U08 5 

5 Muzea i ich rola dla wzbogacenia 

kulturowego przestrzeni 

turystycznej; rodzaje placówek 

muzealnych, działalność 

edukacyjna współczesnych 

muzeów 

2 K-W05, K-W010 4, 5, 6 

6 Omówienie roli zabytkowych 

zespołów turystycznych i 

zabytków architektury dla 

zrównoważonego rozwoju 

turystyki (potencjały i 

ograniczenia wynikające z 

rekomendacji konserwatorskich i 

obowiązujących prawnych zasad 

ochrony) 

Krótkie powtórzenie materiału 

wykładów i wyjaśnienie zasad 

obowiązujących na egzaminie, 

2 K-U03, K-U08, 

K-K07 

5, 6 

 

 

 

 



Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Powtórzenie wybranych zagadnień z 

wykładów, wyjaśnienie kwestii 

niejasnych, uzupełnienie treści 

wykładów o wątki szczególnie 

studentów interesujące 

2 K-W03, 

K-W04 

1 

2 Przeprowadzenie w ciągu semestru 

kilku (5-7) krótkich testów 

sprawdzających cząstkową wiedzę z 

wykładów, obejmujących tematy, 

które studenci już mieli możliwość 

wysłuchać (6 x 30 minut) 

4 K-W03,  

K-W04,  

K-W05,  

2 

3 Omówienie tematu i zasad 

opracowania pracy semestralnej 

(praca w terenie w grupach), 

przygotowanie prezentacji. 

Temat: wykorzystanie obiektów 

zabytkowych (historyczne 

rezydencje, obiekty militarne lub 

przemysłowe) dla funkcji 

turystycznych (muzeum, hotel, 

restauracja) 

2 K-U03, K-U06, 

K-U11, K-U12 

 

K-K04, K-K05, 

K-K07 

3 

4 Prezentacje prac studenckich (w 

grupach) , dyskusja  

20 K-W07, K-W10, 

K-W11 

 

K-U17, K-U18, 

K-U19, K-U20 

 

K-K04, K-K05, 

K-K07 

3, 4 

5 Zakończenie zajęć, podsumowanie 

i uzupełnienie o treści, które 

studentów szczególnie 

zainteresowały (na przykład 

dostępność obiektów zabytkowych 

dla osób z niepełnosprawnością a 

ograniczenia wynikające z 

rekomendacji ochrony 

konserwatorskiej) 

2 K-W11 

 

K-U19, K-U20 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozliczenia punktów ECTS: 

 

 Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności  Studia 

niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty ECTS    

26 1 Godziny kontaktowe – wykłady    

26 1 Godziny kontaktowe – ćwiczenia    

6 0,2 Godziny kontaktowe- konsultacje    

8 0.3 e-learning    

25 1 Praca z literaturą    

13 0.5 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 

   

13 0.5 Przygotowywanie prezentacji i 

wystąpień ustnych 

   

13 0.5 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

   

127 5.0 Razem    

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach programowych 

podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 1,6 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

 

W treściach wykładów i programie ćwiczeń nacisk położono nie tylko na zapoznanie studentów w 

stopniu szczegółowym z podstawowymi stylami ważnymi dla historii sztuki w Europie i w Polsce: 

romańszczyzną, gotykiem, renesansem, barokiem i klasycyzmem, a także wieku XIX i XX. 

Założeniem programowym jest bowiem omawianie tych zagadnie na szerokim tle kontekstu: 

uwarunkowania zrównoważonego ruchu turystycznego (potencjały i ograniczenia) wobec zasad 

prawnych. Te zagadnienia, możliwego przygotowania funkcji turystycznych obiektów i zespołów 

zabytkowych dla turystyki, ograniczeń potencjałów dla zrównoważonego ruchu turystycznego będzie 

omawiane w kontekście obowiązującego prawa ochrony zabytków i rekomendacji UNESCO. 

Przykładowo jednym z wątków treści wykładów i ćwiczeń jest problem właściwego 

(odpowiedzialnego) przygotowania obiektów zabytkowych (w tym nie tylko zabytkowych układów 

urbanistycznych ale i indywidualnych obiektów architektury, także ich wnętrz) dla osób z różnego 

rodzaju niepełnosprawnością (w tym praktyczne rozwiązania dla znoszenia barier materialnych i 

niematerialnych). Praca studencka semestralna (ćwiczenia) opiera się na praktycznym zadaniu: ocenie 

przygotowania wybranej placówki muzealnej dla odwiedzających (za pomocą zadanych kryteriów) i 

oceny jak obiekt jest przygotowany (także pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością). 
Zagadnienie to (także z podaniem możliwych praktycznych rozwiązań) jest jednym z tematów zajęć e-

learningowych (w treściach programowych - temat 6). Ponadto pozostałe tematy e-learning mają profil 

praktyczny na uwadze (zabytki danej epoki i ich współczesna rola dla zrównoważonej funkcji 

turystycznej , tematy 1-5). 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika przedmiotu 

wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

Literatura podstawowa: 

1. Białostocki Jan: „Sztuka cenniejsza niż złoto”, Warszawa 2001 

2.Czerwiński Tomasz: „Budownictwo ludowe w Polsce”, Warszawa 2006 

3. Honour Hugh i in.: „Historia sztuki świata”; Warszawa 2002 

4. Koch Wilfred: „Style w architekturze”, Warszawa 2007 

5. Watkin David: „Historia architektury Zachodu”, Warszawa 2008 

6. [Pr. Zbiorowa]: „Dzieje architektury w Polsce”; Kraków 2003   

 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika przedmiotu 

wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

Literatura uzupełniająca: 

1. Beckett Wendy: „Historia malarstwa”, Warszawa 2000 

2. D’Alleva Anne: „Jak studiować historię sztuki”, Warszawa 2008 

3. D’Alleve Anne: „Metody i teorie historii sztuki”, Warszawa 2008 

4. Eco Umberto: „ Historia piękna”, Warszawa 2007 

5. Eco Umberto: „Historia brzydoty”, Warszawa 2007 

6. Faryna – Paszkiewicz Hanna i in.: „Atlas zabytków architektury w Polsce”; Warszawa 2003 

7. Gombrich Hans Ernst: „O sztuce”, Warszawa 2001 

8. Glancey Jonathan: „Historia architektury”; Warszawa 2002 

9. Pawlikowska-Piechotka Anna: „funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji”, Warszawa 2008 

10. [praca zbiorowa]: „Pomniki Historii”, Warszawa 2008 

 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h – 5 

efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie 

do …..1 

 

K-W03 Wykład Egzamin pisemny 
SIP-W09  

K-W04 Wykład Egzamin pisemny 
SIP-W09  

K-W05 Wykład Egzamin pisemny 
MI-W04  

K-W07 Wykład Egzamin pisemny 
SIP-W02  

K-W10 Wykład Egzamin pisemny 
SIP-W06  

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 



K-W11 wykład Egzamin pisemny 
MI-W08 

SIP-W07 

 

K-U03 ćwiczenia 

Przygotowanie i 

wygłoszenie 

prezentacji 

Przygotowanie 

raportu 

SIP-U05 

SIP-U06 

 

K-U06 ćwiczenia 

Przygotowanie i 

wygłoszenie 

prezentacji 

Przygotowanie 

raportu 

M-U10  

K-U11 ćwiczenia 

Przygotowanie i 

wygłoszenie 

prezentacji, 

Przygotowanie 

raportu 

MI-U07 

SIP-U01 

 

K-U17 ćwiczenia 

Wygłoszenie 

prezentacji, udział 

w dyskusjach na 

zajęciach 

MI-U03 

SIP-U09 

SIP-U10 

 

K-U18 ćwiczenia 

Przygotowanie 

pisemnego raportu 

na zadany temat 

MI-U12 

MI-U13 

SIP-U08 

 

K-K04 ćwiczenia 

Przygotowanie 

prezentacji i 

raportu – praca 

zespołowa 

SIP-K01 

SIP-K02 

SIP-K04 

 

K-K05 ćwiczenia 

Przygotowanie i 

wygłoszenie 

prezentacji, 

odpowiedz na 

pytania w czasie 

dyskusji po 

prezentacji 

MI-K06 

SIP-K04 

 

K-K07 

Wykład 

Ćwiczenia 

Praca 

samodzielna 

Przygotowanie 

pracy semestralnej 

Praca z literaturą 

Przygotowanie do 

testów 

zaliczających 

Przygotowanie do 

egzaminu 

MI-K01 

SIP-K06 

 

   
  

 

Autor programu: 

Anna Pawlikowska - Piechotka                                                ………………………………….. 

Data opracowania: październik 2017                                                            podpis             

 


