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Harmonogram zajęć z Historii Architektury w semestrze
letnim roku akademickiego 2018/19

Wykłady : środa: godzina 11.00 – 12.30, połowa roku, co dwa tygodnie
                                                                                                      sala W2

Ćwiczenia : środa: godzina 09.15 – 10.45, grupy 1,2,3 co dwa tygodnie
na zmianę z grupami  4,5,6, sala P1

środa: godzina 12.45 – 14.15, grupa 7,8 co dwa tygodnie, sala P1

                  

                          Harmonogram i tematyka wykładów :

    27.02 Architektura wczesnochrześcijańska i bizantyjska. 1/2 roku
    06.03 Architektura wczesnochrześcijańska i bizantyjska. 1/2 roku

    13.03  Architektura romańska ( cz. I ) 1/2 roku
    20.03. Architektura romańska ( cz. I ) 1/2 roku

                                                                                           
    27.03  Architektura romańska ( cz. II ) 1/2 roku
    03.04  Architektura romańska ( cz. II ) 1/2 roku

    10.04  Gotyk zachodnioeuropejski ( cz. I ) 1/2 roku
    17.04  Gotyk zachodnioeuropejski ( cz. I ) 1/2 roku

     24.04  Gotyk zachodnioeuropejski ( cz. II ) 1/2 roku
     08.05  Gotyk zachodnioeuropejski ( cz. II ) 1/2 roku

     15.05  Europejska architektura obronna 1/2 roku
     22.05  Europejska architektura obronna 1/2 roku

Prowadzący wykłady   - dr inż. arch. Łukasz Stożek



                Harmonogram  ćwiczeń

27.02  wprowadzenie, omówienie pracy w semestrze letnim, 09.15 – 
10.45 grupy 1,2,3,  

06.03  wprowadzenie, omówienie pracy w semestrze letnim, 09.15 – 
10.45  grupy 4,5,6.

13.03 temat 1, rysunek w sali, pierwszy raz, 09.15 – 10.45 grupy 1,2,3
      

20.03 temat 1, rysunek w sali, pierwszy raz 09.15 – 10.45 grupy 4,5,6 

27.03 temat 1, rysunek w sali, drugi raz 09.15 – 10.45 grupy 1,2,3 

03.04 temat 1, rysunek w sali, drugi raz 09.15 – 10.45 grupy 4,5,6

10.04 temat 2, rysunek w sali,  09.15 – 10.45 grupy 1,2,3, 

17.04 temat 2, rysunek w sali,  09.15 – 10.45 grupy 4,5,6

24.04 temat 3, rysunek w sali, 09.15 – 10.45 grupy 1,2,3  
     

08.05 temat 3, rysunek w sali, 09.15 – 10.45 grupy 4,5,6 
                                   
15.05 kolokwium zaliczeniowe 09.15 – 10.45 grupy 1,2,3 

22.05 kolokwium zaliczeniowe 09.15 – 10.45 grupy 4,5,6

29.05 poprawa prac i kolokwium, 09.15 – 10.45 grupy 1,2,3

05.06 poprawa prac i kolokwium, 09.15 – 10.45 grupy 4,5,6

Temat 1  - sklepienia bizantyjskie ( kopuła na pendentywach ),
Temat 2  - romańskie sklepienie krzyżowe,
Temat 3  - systemy sklepienne katedr gotyckich.

Podkłady do rysunków w sali znajdują się w internecie  ( adres: Katedra
Historii Architektury Urbanistyki i Sztuki Powszechnej WA PK – Zespół
Historii Architektury Powszechnej ). Na ćwiczenia prosimy przynieść 
wybrane podkłady. Proszę kopiować podkłady w formacie A3, mniejsze 
są mało czytelne.

Osoba odpowiedzialna za semestr 2 – dr arch. Łukasz Stożek
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