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Przedmiotem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia
metodyki badań architektonicznych, poprzez krótkie
zaprezentowanie problemów związanych z historią architektury
(przede wszystkim średniowiecznej), a ponadto zaznajomienie
z podstawowymi pojęciami oraz specyfiką badań przy
obiektach architektonicznych (kościoły, zamki).
The aim of the course is to introduce students to the issues of
architectural research methods. Issues to be discussed during the
course include: a short introduction to the history of architecture
(concentrated on medieval architecture); basic concepts and
specifics of the research on architectural structures (churches,
castles).
Student: uzyskuje podstawową wiedzę na temat - historii
architektury, metod badawczych stosowanych w trakcie badań
archeologiczno-architektonicznych;
rozumie - znaczenie badań architektoniczno-archeologicznych
w badaniach nad średniowieczem i jego kulturą materialną;
posiada umiejętności - rozpoznawania i podstawowego
charakteryzowania struktur murowanych; czytania ze
zrozumieniem literatury przedmiotu; prawidłowego
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posługiwania się fachowymi pojęciami i terminami z tego
zakresu w ujęciu interdyscyplinarnym.
A student learns about the history of architecture, the research
methods used in archaeological and architectural research;
understands: the significance of architectural and
archaeological research in the medieval and material culture
studies;
can: identify and characterise architectural structures on a basic
level; comprehend the subject literature; employ advanced
notions and terms related to the subject properly.
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