
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  OCHRONA I DOKUMENTACJA ZABYTKÓW 

Nazwa w języku angielskim:  PRESERVATION AND DOCUMENTATION THE MONUMENTS 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO 

Rok studiów:  1,2 

Semestr:  2,3 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Dorota Wereda 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr hab. Dorota Wereda 

Założenia i cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest uzyskanie praktycznych umiejęt-

ności w zakresie inwentaryzacji obiektów zabytkowych 

na przykładzie nagrobków i cmentarzy. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu kie-

runkowego 
WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk histo-

rycznych zwłaszcza w odniesieniu do ochrony i dokumentacji śladów przeszłości 
K_W01, K_W02 

W_02 
Zna różne metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka właściwe dla badań 

nad wybraną epoką historyczną. 
K_W11 

W_03 
Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, analizy i 

interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych. 
K_W10, K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze 

w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki 

pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, posługując się fachową 

terminologią. 

K_U01, K_U05, 

K_U07 

U_02 
Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty historio-

graficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci. Umie zaprezentować własne 

analizy 

K_U03, K_U6, 

K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo histo-

ryczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 
K_K06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólna wiedza z historii sztuki 



Treści modułu kształcenia: 

Cmentarz jako źródło historyczne. Terminologia badań. 

Ewolucja form nagrobnych. 

Interpretacja symboliki śmierci. 

Interpretacja inskrypcji nagrobnych. 

Omówienie zasad wydawania drukiem źródeł epigraficznych. 

Specyfika cmentarzy muzułmańskich. Zabytki sepulkralne na cmentarzu tatarskim w Studziance k. Łomaz (lubelskie). 

Specyfika cmentarzy żydowskich: zasady chowania zmarłych, zachowania zabronione na cmentarzach żydowskich, formy na-

grobków i symbolika. 

Inwentaryzacje cmentarzy. Korzystanie z zasobów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Status cmentarza jako zabytku i 

dobra kultury. 

Zasady wykonywania kart ewidencyjnych i inwentaryzacji dokumentacji dotyczących cmentarzy. 

Literatura podstawowa: 

Bania Z., Olszewski A., Klasyfikacja i typologia nagrobków, Warszawa 1986. 

Kolbuszewski J., Cmentarze, Wrocław 1996. 

Studia i materiały. Cmentarze, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1994 t. 1 i 

następne. 

Szymański J., Trelińska B., Instrukcja wydawnicza do źródeł epigraficznych, Lublin 2003. 

Literatura dodatkowa: 

Czyż A., Gutowski B., Nekropolie kresowe, Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschod-

nich, Warszawa 2008. 

Długosz K., Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu językoznawczym, Szczecin 1991. 

Straczuk J., Cmentarz i stół, Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław 2006. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia przeprowadzane w terenie. Prezentacje multimedialne 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy weryfikowane będą na kolokwium (W_01, W_03) oraz w trakcie zajęć 

(W_01, W_02, W_03); 

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności weryfikowane będą podczas kolokwium (U_02), oraz w trakcie 

zajęć (U_01, U_02); 

Efekty kształcenie w zakresie kompetencji społecznych weryfikowane będą w trakcie zajęć (K_01). 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Zaliczenie z oceną. Oceniany będzie sposób dokumentowania zabytków, kolokwium, aktywna praca na 

zajęciach. 

Obowiązuje skala ocen: 0-50% - ndst; 51-60% - ocena dst; 61-70% ocena dst+; 71-80% - ocena db; 81-

90% - ocena db+; 91-100% - ocena bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 10 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Przygotowanie do zajęć 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


