
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

Kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI 
TR/1/PP/HAS    3 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopnia 

Rok/Semestr II/4 (stacjonarne) 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 30/30, w tym zajęcia e-

learningowe 4/4 

 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład, ćwiczenia, zajęcia e-learningowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne - poziom kwalifikacji 4 

Założenia wstępne: wiedza ogólna na 

poziomie maturalnym; wiadomości z historii  

Metody dydaktyczne Wykład: wykład problemowy, wykład z 

prezentacją multimedialną; 

Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, 

analiza przypadków w terenie ( projekt: 

wybrany obiekt zabytkowy – funkcje 

turystyczne), dyskusja, rozwiązywanie zadań.  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

1. Najwybitniejsze przykłady architektury 

barokowej sakralnej w Polsce i ich zasady 

stylistyczno - konstrukcyjne 

2. Wybitni twórcy barokowej architektury 

rezydencjonalnej w Polsce i ich zachowane 

dzieła  

Sposób zaliczenia: egzamin 

Formy zaliczenia: egzamin pisemny  

Ocena końcowa z ćwiczeń: ocena z ćwiczeń 

jest średnią ocen z kilku testów pisemnych 

(materiał cząstkowy), prezentacji pracy 

zespołowej oraz aktywności na zajęciach  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Podstaw Społeczno - Kulturowych w 

Turystyce 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

1. Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu historii architektury, malarstwa i rzeźby; 

2. Poznanie podstawowych stylów architektonicznych; 

3. Poznanie zasad (w tym uwarunkowań prawnych) przygotowania obiektu zabytkowego do 

funkcji turystycznej; 

4. Poznanie najwybitniejszych przykładów dzieł sztuki i ich twórców najbardziej 

charakterystycznych dla danej epoki. 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. 
Wiadomości ogólne na temat rozwoju historii 

architektury i sztuki, cywilizacji miejskiej w Europie i 
10 K_W06 C1, C2, C4 



w Polsce, zna podstawowe style i terminy dotyczące 

poszczególnych charakterów stylów budowania - 

nazwy poszczególnych części budowli typowe w 

danej epoce 

2. 

Najwybitniejsze przykłady architektury danej epoki, 

historię rozwoju najważniejszych miast z punktu 

widzenia historii cywilizacji europejskiej. Przykłady 

Interesujących tras turystycznych. o wartościach 

edukacyjnych. 

10 
K-U14 

K-W10 

K-U06 

 

C1, C3, C4 

3. 

Podstawowe zasady ochrony zabytków i konieczne 

ograniczenia dla ruchu turystycznego wynikające z 

zasad rekomendacji ochrony konserwatorskiej 

zabytków architektury 

10 
K-W07 

K-W08 

K-U11 

 

C2 

 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. 

Zasady (w praktyce, na wybranym przykładzie) 

realizacji przedsięwzięcia turystycznego 

dostosowaną do przepisów prawa i zasad ochrony 

środowiska kulturowego 

10 
K-U14 

K-W10 

K-U06 
C3 

2. 

Podstawowe zasady ochrony zabytków i 

ograniczenia dla ruchu turystycznego wynikające z 

zasad rekomendacji ochrony konserwatorskiej 

zabytków architektury 

10 
K-W07 

K-W08 

K-U11 
C2 

3. 

Przykłady dostosowania obiektu 

zabytkowego dla ruchu turystycznego (np. 

zabytkowej rezydencji) – projekt studencki 

badań terenowych realizowany w grupie 

10 
K-U017 

K-K01 

K-K07 
C3 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

30 1,00 Godziny kontaktowe – wykłady   

30 1,00 Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

15 0,50 Praca z literaturą   

10 0,33 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

5 0,17 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
  

30 1,00 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

120 4,00 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 2,00 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe):  
Wykłady: Sztuka współczesna (architektura, rzeźba, malarstwo); różnorodne prądy w sztuce i 

ich wzajemne przenikanie 

Ćwiczenia: Sztuka współczesna: wielorakość stylowa, wybrani twórcy i ich dzieła  

 

 



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. Watkin David: „Historia architektury Zachodu”, Warszawa 2008 
5. [Pr. Zbiorowa]: „Dzieje architektury w Polsce”; Kraków 2003   
 

Literatura uzupełniająca: 

 
1.Eco Umberto: „ Historia piękna”, Warszawa 2007 
2.Eco Umberto: „Historia brzydoty”, Warszawa 2007 
3.Pawlikowska-Piechotka Anna: „Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji”, Warszawa 2008 

 

 

Efekty kształcenia: 

 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

Obszaru 

 

Ma ogólne pojęcie o rozwoju historii 

architektury i sztuki, cywilizacji 

miejskiej w Europie i w Polsce, zna 

podstawowe style i terminy dotyczące 

poszczególnych charakterów stylów 

budowania - np  zna nazwy 

poszczególnych części budowli typowe 

w danej epoce [W] 

 

Wykład,  

Studia 

literatury 

Ćwiczenia 

Egzamin 

pisemny 

kolokwia 

pisemne na 

ćwiczeniach 

z wiedzy 

cząstkowej 

K-W04 SIP-W09 

Potrafi wymienić i scharakteryzować 

najwybitniejsze przykłady architektury 

danej epoki, potrafi opisać historię 

rozwoju najważniejszych miast  z 

punktu widzenia historii cywilizacji 

europejskiej  

Potrafi zaproponować interesującą 

formę imprezy turystycznej o 

wartościach edukacyjnych w oparciu o 

walory kulturowe  (architekturę 

zabytkową) [U] 

Wykład oraz 

studia literatury 

Egzamin 

pisemny; 

Zadania 

projektowe 

K-W04 

K-U01 

SIP-W09 

SIP-U06 

MI-U10 

 

Ma wiedzę na temat podstawowych 

zasad ochrony zabytków i ograniczeń 

dla ruchu turystycznego wynikających 

z zasad rekomendacji ochrony 

konserwatorskiej zabytków 

architektury [W]; potrafi dostosować 

formę przedsięwzięcia turystycznego 

dostosowaną do przepisów prawa i 

zasad ochrony środowiska [U]; 

szanować występujące walory 

antropogeniczne [U] 

 

Wykłady, 

ćwiczenia oraz 

studia literatury, 

zadanie 

projektowe  

Egzamin 

pisemny; 

Zadania 

projektowe 

K-U14 

K-W10 

K-U06 

M11-U09 

MI-U10 

SIP-U04 

SIP-W06 



 

Ma wykształconą empatię społeczną 

[KS], w szczególności ukierunkowaną na 

potrzeby przygotowania obszarów o 

wybitnych walorach historycznych dla 

zrównoważonego ruchu turystycznego, 

turystyki kulturowej, edukacyjnej, 

sentymentalnej, pielgrzymkowej i innych 

form ruchu turystycznego których 

podstawą rozwoju są walory kulturowe 

obszaru ; [KS], zna metody oceny 

atrakcyjności środowiska kulturowego 

dla ruchu turystycznego [KS]  

 

Wykłady i 

studia 

literatury (w 

tym przepisy 

prawne) 

Ćwiczenia, 

przygotowanie 

projektu w 

zespole 

Egzamin  

pisemny 

Zadania 

projektowe 

K-W07 

K-W08 

K-U11 

SIP-W02 

SIP-W04 

SIP-W02 

MI-U07 

SIP-U07 

Ma ugruntowaną potrzebę otwartości na 

informacje, potrzebę nieustannego 

kształcenia i doskonalenia warsztatu 

zawodowego [KS]; [U] postępowania 

zgodnie z prawem i obowiązującymi 

normami etycznymi; potrafi pozyskiwać i 

wykorzystywać informacje niezbędne do 

kreowania oferty turystycznej [U]; 

potrafi przygotować raport, prezentację 

ustną [U] 

Wykłady i 

studia 

literatury (w 

tym przepisy 

prawne) 

Ćwiczenia, 

przygotowanie 

projektu w 

zespole 

Egzamin 

pisemny 

Zadania 

projektowe 

K-U017 

K-K01 

K-K07 

MI-U03 

M1-U12 

MI-K03 

MI-K01 

SIP-L06 

SIP-K04 

SIP-U09 

SIP-U10 

 

Autor programu: Anna Pawlikowska-Piechotka  

 


