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Nazwa przedmiotu

Architektura średniowieczna w Wielkopolsce

2.

Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii sztuki
Średniowiecznej
WH.IHS-0179
Język polski
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Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
Kod przedmiotu*
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany*
Typ przedmiotu*
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Rok studiów, semestr
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19

Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
Formuła przedmiotu
Wymagania wstępne*
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
Liczba punktów ECTS przypisana
przedmiotowi*
Czy podstawa obliczenia średniej
ważonej?*
Założenia i cele przedmiotu

Grupa treści kierunkowych
Fakultatywny dla studentów Instytutu Historii Sztuki
Studia I stopnia (1-3 rok) i jednolite studia magisterskie (4-5),
stacjonarne i niestacjonarne
Dr Teresa Rodzińska-Chorąży

Nie dotyczy
Konwersatorium
Brak
30
1 ECTS
NIE

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z architekturą
średniowieczną w Wielkopolsce, analiza dzieła sztuki w terenie
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, zajęcia terenowe
Forma i warunki zaliczenia przed- Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i przygotowanego
miotu, w tym zasady dopuszczenia referatu na wybrany temat
do egzaminu, zaliczenia z
przedmiotu, a także formę i
warunki zaliczenia poszczególnych
form zajęć wchodzących w zakres
danego przedmiotu
Treści merytoryczne przedmiotu
Historia architektury średniowiecznej w Wielkopolsce od schyłku
oraz sposób ich realizacji
X do XIII wiek. Forma, styl, ikonografia, kontekst kulturowy
zabytku.
Wykaz literatury podstawowej i
Literatura podstawowa:
uzupełniającej, obowiązującej do
1. T. Mroczko, Polska sztuka przedromańska i romańska.
zaliczenia danego przedmiotu
Warszawa 1978
2. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce,
Warszawa 2000
3. T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły rezydencjonalne i
kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy XII
wieku, Kraków 2009
4. Początki architektury monumentalnej w Polsce (red. T.
Janiak, D. Stryniak) Gniezno 2004
5. Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i
interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno 2009
Literatura uzupełniająca jest dobierana indywidualnie, w
zależności od tematu referatu przygotowywanego przez studenta
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