
KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY  
 
I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Sztuk Projektowych 

2. Nazwa kierunku studiów Architektura wnętrz  
3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Kultura i sztuka Polski Poł- Wschodniej. 

7. Kod przedmiotu AW 10 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego  

9. Status przedmiotu Obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 
studiów Semestr I,II 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 4-2/2 

13. Koordynator przedmiotu dr Marta Trojanowska 
14. Odpowiedzialny za realizację 
przedmiotu 

dr Marta Trojanowska, doktor nauk humanistycznych z 
zakresu nauk o sztuce, marta.trojanowska@interia.pl  

 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w planie studiów. 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Seminarium 
S 

Praktyka 
PZ 

15/15 - - - - - - 
 
3. Cele przedmiotu (opcjonalnie) 
 
C 1 – Zaznajomienie studentów z  najważniejszymi faktami historycznymi ważnymi dla 
poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, 
 
C 2 – Przybliżenie studentom tekstów kultury makroregionu Polski Południowo -Wschodniej, 
 
C 3 – Uwrażliwienie studentów na rozpoznawanie kodów kulturowych oraz kontekstów 
historycznych obecnych regionalnej literaturze, malarstwie, filmie, muzyce. 



4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
Student  powinien posiadać umiejętność komunikacji w języku polskim przynajmniej na 
poziomie B1 (najlepiej B2).  
 
5. Efekty kształcenia dla przedmiotu, wraz z odniesieniem do kierunkowych  efektów 
kształcenia. 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 

efektów kształcenia - 
identyfikator 
kierunkowych 

efektów kształcenia 

W_01 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kultury regionu, zna 
podstawową terminologię oraz publikacje i dzieła   związane z tymi 
zagadnieniami . 

K_W12 

W_02 zna i rozumie zróżnicowanie kulturowe regionu  K_W06 

U_01 posiada podstawowe umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy, 
wykorzystuje ją do własnych celów artystycznych. K_U09 

K_01 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
regionu,  K_K04 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
          ( W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt) 
 

Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 Rys historyczny obecnego obszaru Polski południowo-wschodniej i polskich 
Kresów południowych 

2 

W2 Tradycje i obyczaje doroczne (rok obrzędowy) na obszarze Polski południowo-
wschodniej 

3 

W3 Ważniejsze muzea i inne placówki kultury w obecnym województwie 
podkarpackim 

1 

W4 Architektura drewniana na obszarze Polski południowo-wschodniej (kościoły i 
cerkwie) 

4 

W5 
Ważniejsze sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe obszarze Polski południowo-
wschodniej (Kalwaria Pacławska, Jodłówka, Borek Stary, Leżajsk, Tuligłowy, 
Jarosław, Przemyśl, Stara Wieś, Dukla i inne) 

3 

W6 Ważniejsze zamki i pałace na obszarze Polski południowo-wschodniej 
(Krasiczyn, Baranów Sandomierski, Łańcut, Sieniawa i inne) 

2 

W7 Znane postacie historyczne związane z terenem Polski Południowo-wschodniej 2 
W8 Kultura i zabytki Lwowa 2 
W9 Kultura i zabytki Przemyśla 4 
W10 Tradycje rzemieślnicze Przemyśla (ludwisarstwo i fajkarstwo) 2 
W11 Żydzi na obszarze Polski południowo-wschodniej 2 
W12 Stan zabytków w terenie – wycieczka zabytkoznawcza po Przemyślu  3 

 Razem 30 

 
 



7. Metody weryfikacji efektów kształcenia  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
kształcenia 

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01 x       

W_02 x       

U_01 x       

K_01 x       
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć 
N1 Wykład – połączony z konwersatorium 

i z prezentacją multimedialną. 
 
9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
 

F1 Frekwencja i aktywność. Pisemne kolokwium. 
F2 Rozmowa ustna Sprawozdanie. 

 
Ocena podsumowująca 
 

P1 Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej. oceny z 
kolokwium (F1). 

 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sy
m

 
sy

m
bo

l 
ef

ek
tu

 
uc

ze
ni

a 
si
ę Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Student/ka ma 
podstawową 
wiedzę o miejscu i 
znaczeniu regionu 
Polski 
Południowo-
Wschodniej w 
dorobku 
kulturowym 
całego obszaru 
Polski w dawnych 
i obecnych 
granicach   

Student/ka zna 
miejsce i 
znaczenie regionu 
Polski 
Południowo-
Wschodniej w 
dorobku 
kulturowym 
całego obszaru 
Polski w dawnych 
i obecnych 
granicach    

Student/ka zna 
miejsce i 
znaczenie regionu 
Polski 
Południowo-
Wschodniej w 
dorobku 
kulturowym 
całego obszaru 
Polski w dawnych 
i obecnych 
granicach oraz 
potrafi praktycznie 
wykorzystywać 
posiadaną wiedzę 
w działalności 

Student/ka zna 
miejsce i 
znaczenie regionu 
Polski 
Południowo-
Wschodniej w 
dorobku 
kulturowym 
całego obszaru 
Polski w dawnych 
i obecnych 
granicach  oraz 
potrafi praktycznie 
wykorzystywać 
posiadaną wiedzę 
w działalności 

Student/ka bardzo 
dobrze zna miejsce 
i znaczenie regionu 
Polski Południowo-
Wschodniej w 
dorobku 
kulturowym całego 
obszaru Polski w 
dawnych i 
obecnych granicach  
oraz potrafi 
praktycznie 
wykorzystywać 
posiadaną wiedzę w 
działalności 
kulturalnej i 



kulturalnej i 
projektowej 

kulturalnej i 
projektowej  

projektowej  

W_02 

Student/ka zna 
najważniejsze daty 
wydarzeń 
historycznych, 
zwyczaje, zabytki 
postacie i 
placówki 
kulturalne ważne 
dla historii i 
kultury Polski 
Południowo-
Wschodniej  

Student/ka zna 
ważniejsze daty 
wydarzeń 
historycznych, 
zwyczaje i 
obrzędy, zabytki 
postacie i 
placówki 
kulturalne ważne i 
charakterystyczne 
dla historii i 
kultury Polski 
Południowo-
Wschodniej  

Student/ka dobrze 
zna wszystkie 
ważniejsze daty 
wydarzeń 
historycznych, 
zwyczaje i 
obrzędy, zabytki 
postacie i 
placówki 
kulturalne ważne i 
charakterystyczne 
dla  historii i 
kultury Polski 
Południowo-
Wschodniej  

Student/ka dobrze 
zna wszystkie 
ważniejsze daty 
wydarzeń 
historycznych, 
zwyczaje i 
obrzędy, zabytki 
postacie i 
placówki 
kulturalne ważne i 
charakterystyczne 
dla historii i 
kultury Polski 
Południowo-
Wschodniej i umie 
powiązać je ze 
spuścizną 
kulturową Polski 

Student/ka bardzo  
dobrze zna 
wszystkie 
ważniejsze daty 
wydarzeń 
historycznych, 
zwyczaje i obrzędy, 
zabytki postacie i 
placówki kulturalne 
ważne i 
charakterystyczne 
dla historii i kultury 
Polski Południowo-
Wschodniej i umie 
powiązać je ze 
spuścizną 
kulturową Polski w 
jej dawnych i 
obecnych granicach 

U_01 
 
K_01 

Student/ka ma 
podstawową 
wiedzę z historii 
kultury i sztuki 
Polski 
południowo-
wschodniej i wie, 
na czym polega jej 
odrębność 

Student/ka ma 
podstawową 
wiedzę z historii 
kultury i sztuki 
Polski 
południowo-
wschodniej i wie, 
na czym polega jej 
odrębność oraz 
potrafi swobodnie 
wypowiadać się na 
ten temat 

Student/ka ma 
dobrą wiedzę z 
historii kultury i 
sztuki Polski 
południowo-
wschodniej i wie, 
na czym polega jej 
odrębność oraz 
potrafi swobodnie 
wypowiadać się na 
ten temat a także 
zastosować tę 
wiedzę do 
własnych działań 
artystycznych 

Student/ka ma 
ponad przeciętną 
wiedzę z historii 
kultury i sztuki 
Polski 
południowo-
wschodniej i wie, 
na czym polega jej 
odrębność oraz 
potrafi swobodnie 
wypowiadać się na 
ten temat a także 
w pełni świadomie 
zastosować tę 
wiedzę do 
własnych działań  

Student/ka ma 
bardzo dobrą 
wiedzę z historii 
kultury i sztuki 
Polski południowo-
wschodniej i wie, 
na czym polega jej 
odrębność oraz 
potrafi swobodnie 
wypowiadać się na 
ten temat a także w 
pełni świadomie 
zastosować tę 
wiedzę do 
własnych działań 
artystyczno-
projektowych 

 
 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Literatura podstawowa: 
Literatura podstawowa: 
- B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty) 
- Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego, red. K. 
Zieliński, Rzeszów 2015 
- Praca zbiorowa, Skarbnice przeszłości. Najcenniejsze zbiory podkarpackich muzeów, 
Rzeszów 2010 
Literatura uzupełniająca: 
- A. Potocki, Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu. Bojkowie, Żydzi, Polacy Niemcy i 
Cyganie, Rzeszów 2015 
- W. Szolginia, Tamten Lwów, wydanie nowe; pod red. J. Tokarskiego, Warszawa od 2010 
(wybrane problemy) 
- Praca zbiorowa, 100 na 100. Katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej (1909-2009), Przemyśl 2010 
czasopismo: „Skarby Podkarpackie” (wybrane artykuły) 



oraz różnorodne przewodniki turystyczne i mapy dotyczące Polski południowo-wschodniej 
 
11. Macierz realizacji przedmiotu 
 

Symbol 
efektu 
kształcenia 

Odniesienie efektu 
do efektów zde-
finiowanych dla 
programu 

Cele 
Zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne Sposoby oceny 

W_01  C_01 W_1-8 N1 P1 
W_02  C_02 W_1-8 N1 P1 
U_01  C_03 W_1-8 N1 F1 
K_01  C_03 W_1-8 N1 F1 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30-15/15 

Udział w ćwiczeniach - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 4-2/2 
Suma godzin kontaktowych 34-17/17 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 60-30/30 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 

Udział w konsultacjach 6-3/3 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 0 

Suma godzin pracy własnej studenta 66-33/33 
Sumaryczne obciążenie studenta 100-50/50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4-2/2 

Obciążenie studenta zajęciami praktycznymi - 
Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne, 
 - 

 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 
 
 
1. Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 



Przemyśl, dnia  ……………………… 
 


