
ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ i ZALICZENIA PRZEDMIOTU HISTORIA 
ARCHITEKTURY 

 
1. Przedmiot Historia Architektury prowadzony jest na 1, 2, 4, 5 semestrze 

studiów. 
 

2. Zakres materiału przerabianego w ramach poszczególnych semestrów: 
     Pierwszy semestr: architektura starożytna  (Egipt, Grecja, Rzym) 
     Drugi semestr: architektura średniowieczna (wczesne chrześcijaństwo, Bizan- 
     cjum, okres karoliński  preromanizm, romanizm, gotyk, architektura islamu )                                                                                                                                                                     
     Czwarty i piąty semestr: architektura nowożytna ( renesans, manieryzm, 
barok, rokoko, neoklasycyzm, romantyzm ).           
 
3. Obszar zainteresowania: basen morza Śródziemnego, Włochy, Francja, 

Hiszpania, Austria, Niemcy , Anglia. 
 

4. Skład zespołu Historii Architektury Powszechnej: 
Prowadzący przedmiot dr arch. Bogusława Kwiatkowska - Baster                            
dr arch. Łukasz Stożek, dr arch. Rafał Malik.          
Siedziba zespołu: III piętro (za salą projektową P2) w ramach Katedry Historii 
Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej 
 
5. Sposób  zaliczenia przedmiotu. 
Ćwiczenia. 

      Rysunki wykonywane na sali na ćwiczeniach. 
 
6. Wymagania związane z zaliczeniem przedmiotu: 
Pierwszy semestr: podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi otrzymanie średniej 
noty ze wszystkich prac wykonywanych w trakcie semestru  nie niższej niż 3.0 – 
dostateczny. Średnia semestralna poniżej 3.0 jest równoznaczna z nie zalicze- 
niem przedmiotu. 
 
Informacje porządkowe związane z zaliczeniem ćwiczeń i egzaminów. 

 
a) Egzaminy: 
Egzaminy  przeprowadzone są w formie pisemno-rysunkowej. 
Czas przewidziany na egzamin to jedna godzina zegarowa. 

     Przewidujemy  maksimum dwa  podejścia  do egzaminu  ( pierwszy termin 
     i dwa poprawkowe ). Otrzymanie not niedostatecznych  ( 2.0  i –3 ) z wszyst- 
     kich podejść jest równoznaczne z wpisaniem noty niedostatecznej do indek- 
     su i koniecznością powtarzania egzaminu za rok. 
     Przed egzaminem wymagane  jest przedstawienie indeksu lub innego doku- 
     mentu  ze zdjęciem . Bez w/w dokumentów studenci nie będą mogli zdawać.  
      

b) Ćwiczenia: 
Rysunki na sali. 
Podstawę zaliczenia rysunków w sali i arkuszy domowych stanowią: 
- poprawne merytorycznie wykonanie pracy ( z uwzględnieniem zasad rysunku  

budowlanego – czyli zróżnicowane grubości kresek widokowych i 
przekrojowych ) 



- prawidłowe proporcje obiektu 
- jakość opracowania plastycznego pracy 
- kompozycja na arkuszu 
- estetyczne „podanie” pracy 
- czytelny i dobrze wkomponowany podpis 

 
Egzaminy. 
Egzamin z przedmiotu Historii Architektury Powszechnej obowiązuje po drugim 
semestrze. Pierwszy semestr natomiast zaliczany jest w  oparciu o pozytywnie 
ocenione prace prowadzone  w trakcie semestru i klauzurę zaliczeniową. 
 
Informacje porządkowe dotyczące ćwiczeń i egzaminów. 
 
a) Osoby uczestniczące w ćwiczeniach zobowiązane są do przychodzenia na 

zajęcia z uwzględnieniem podziału na grupy dziekańskie. Wszelkie 
odstępstwa muszą być uzgadniane z prowadzącymi zajęcia i niekoniecznie 
muszą być przez nich akceptowane. 

b) Nie przewidujemy możliwości poprawiania prac w ciągu semestru. Jedynie w 
przypadku choroby (udokumentowanej świadectwem lekarskim ) lub wypadku 
losowego istnieje możliwość zaliczenia klauzury w dodatkowym (ujętym w 
harmonogramie zajęć) terminie. Również nie przewidujemy możliwości 
poprawiania prac, które ocenione zostały na 3.0 lub wyżej. 

c) Poprawa prac semestralnych przewidziana jest obligatoryjnie dla 
     osób, które nie uzyskają wymaganej średniej pozwalającej na zaliczenie se- 
     mestru ( 3,0 ).  
d) Do egzaminu przystąpić mogą tylko te osoby, które wcześniej uzyskały 

zaliczenie semestru. 
e) Informujemy, że korzystanie w czasie egzaminów ze ściąg spowoduje  

automatycznie obniżenie noty o ½ stopnia, a przy uporczywym ściąganiu  
przerwanie  egzaminu.  

f) Osoby, które uzyskają z zaliczenia noty 4.5 i 5.0  (semestr 2)  będą zwolnione 
z egzaminów. 

g) Formaty arkuszy dla rysunków i klauzur wykonywanych na sali oraz prac 
domowych: 
Rysunki wykonywane w sali: 290x400 mm 
Prace wykonywane na innych formatach nie będą przyjmowane ze względu 
na wymiary szuflad w których archiwizowane są rysunki. 
Podpisy na rysunkach wykonywanych w sali oraz arkuszach klauzurowych 
należy umieszczać w górnym, prawym narożniku. Podpis obejmuje : Imię, 
nazwisko, grupę dziekańską, i rok akademicki  ( np. 2009/2010). 

h) Stosowane oceny: 
     Przy ocenie prac i egzaminów stosuje się następujące oceny i ich 
     odpowiedniki  w wyliczaniu noty średniej :                   
 
     2.0 niedostateczny 2.0 
    -3   minus dostateczny                       2.75 
     3.0 dostateczny 3.0 
     3.5 dość dobry 3.5 
     4.0 dobry 4.0 
     4.5 ponad dobry 4.5 



    -5 minus bardzo dobry                       4.75 
     5.0 bardzo dobry 5.0 
     5+ celujący                                        5.25 
 
     Przy wyliczaniu średniej stosuje się następujące przedziały: 
 
     Średnia z wyliczeń:  Zaliczona nota ostateczna: 
     Średnia z not poniżej 2.9   -3 
     Pomiędzy 3,00 a 3.32                                     3.0 
     Pomiędzy 3.33 a 3.74    3.5 
     Pomiędzy 3.75 a 4.32                                   4.0 
     Pomiędzy 4.33 a 4.74                             4.5 
     Powyżej 4.75                                          5.0 
 
UWAGA! 
 
W/w zasady zaliczenia przedmiotu jak też spis lektur i wymagania szczegółowe 
dla każdego z trzech semestrów dostępne są (w formie kserokopii) w pokoju 
Zespołu lub u starostów roku i grup a także w internecie pod adresem : 
http://riad.usk.pk.edu.pl  /a-12  

 
W internecie znajdują się także: 
a) harmonogram i tematyka wykładów 
b) harmonogram ćwiczeń                                                                                                               

Wszelkie propozycje dotyczące uwag na temat wykładów, ćwiczeń a także                       
ewentualnych zmian w terminach zajęć ( dodatkowe święta, rajdy itp. ) 
prosimy składać poprzez starostów roku lub grup do prowadzącego przedmiot. 
 
 
  

http://riad.usk.pk.edu.pl/

