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Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM

Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi

Powiązania z EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

M_W001

Student ma wiedzę dotyczącą historii stosowania
kamienia w budownictwie i jego proweniencji

IS2A_W04

Kolokwium

M_W002

Student potrafi scharakteryzować wybrane
kamienie budowlane i naturalne procesy
wietrzeniowe jakim podlegają

IS2A_W04

Kolokwium

M_W003

Student ma wiedzę dotyczącą rodzaju i wpływu
czynników antropogenicznych na przyspieszenie
procesów wietrzenia oraz skutki ich
oddziaływania

IS2A_W04

Kolokwium

M_W004

Student zna wybrane metody zabezpieczania i
konserwacji kamiennych detali
architektonicznych

IS2A_W04

Kolokwium

M_U001

Student zna klasyfikację zmian wietrzeniowych,
potrafi ją zastosować a wyniki przedstawić w
formie schematycznej mapy

IS2A_U01, IS2A_W04

Kolokwium,
Sprawozdanie

M_U002

Student zna metody badań destrukcji
kamiennych elementów architektonicznych i
potrafi je zastosować w celu charakterystyki
obserwowanych zmian

IS2A_U09,
IS2A_W09, IS2A_W07

Sprawozdanie

Wiedza

Umiejętności
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M_U003

Student potrafi opracować i zinterpretować
uzyskane wyniki badań

IS2A_U01

Sprawozdanie

IS2A_K03

Sprawozdanie

Kompetencje społeczne
M_K001

Student ma świadomość odpowiedzialności za
pracę własną oraz gotowość dostosowania do
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadanie

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Konwersatori
um

Zajęcia
seminaryjne

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Zajęcia
warsztatowe

Student ma wiedzę dotyczącą
historii stosowania kamienia
w budownictwie i jego
proweniencji

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Student potrafi
scharakteryzować wybrane
kamienie budowlane i
naturalne procesy
wietrzeniowe jakim podlegają

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Student ma wiedzę dotyczącą
rodzaju i wpływu czynników
antropogenicznych na
przyspieszenie procesów
wietrzenia oraz skutki ich
oddziaływania

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W004

Student zna wybrane metody
zabezpieczania i konserwacji
kamiennych detali
architektonicznych

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U001

Student zna klasyfikację
zmian wietrzeniowych, potrafi
ją zastosować a wyniki
przedstawić w formie
schematycznej mapy

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Student zna metody badań
destrukcji kamiennych
elementów
architektonicznych i potrafi je
zastosować w celu
charakterystyki
obserwowanych zmian

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U003

Student potrafi opracować i
zinterpretować uzyskane
wyniki badań

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

E-learning

Ćwiczenia
projektowe

M_W001

Inne

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi

Wykład

Kod EKM

Wiedza

Umiejętności
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Kompetencje społeczne
M_K001

Student ma świadomość
odpowiedzialności za pracę
własną oraz gotowość
dostosowania do pracy w
zespole i ponoszenia
odpowiedzialności za
wspólnie realizowane zadanie

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

1. Skały jako kamienne materiały budowlane wykorzystywane w architekturze
europejskiej na przestrzeni wieków, analiza historyczno-materiałoznawcza.
Historyczne i współczesne miejsca eksploatacji ( 4 h)
2. Charakterystyka petrograficzna i fizyko-mechaniczna kamiennych materiałów
budowlanych i ich podatność na wietrzenie (2 h)
3. Procesy fizyczne, fizyko-chemiczne i chemiczne zachodzące podczas naturalnego
wietrzenia (2 h)
4. Czynniki antropogeniczne przyspieszające naturalne procesy niszczenia. Wietrzenie
naturalne a wietrzenie antropogeniczne. Klasyfikacje zniszczeń. (2 h)
5. Metody badań destrukcji kamiennych elementów architektonicznych, ograniczenia i
wymagania wynikające z zabytkowej natury przedmiotu badań. Badanie składu
mineralnego i chemicznego nawarstwień (naturalnej i fałszywej patyny), zasięgu
zmian wietrzeniowych, głębokości penetracji minerałów antropogenicznych oraz zmian
teksturalnych i strukturalnych (2 h)
6. Ochrona zabytków przed szkodliwymi warunkami otoczenia – metody
zabezpieczania. Charakterystyka zabiegów konserwatorskich (czyszczenie, odsalanie,
uzupełnianie ubytków, impregnacja, hydrofobizacja) (1 h)
7. Możliwości oceny jakości i skuteczności niektórych zabiegów konserwatorskich (1 h)
Ćwiczenia audytoryjne

Inwentaryzacja kamiennych materiałów budowlanych w zabytkowych budowlach
wybranego rejonu badań. Ustalenie historycznych, prawdopodobnych miejsc ich
eksploatacji. Charakterystyka czynników destrukcyjnych – stan aerosnitarny rejonu
badań.
Ćwiczenia laboratoryjne

Makroskopowy i mikroskopowy przegląd wybranych skał stosowanych w architekturze.
Ćwiczenia terenowe – przykłady zastosowania kamiennych materiałów w
architekturze. Charakterystyka makroskopowa i klasyfikacja obserwowanych zmian
wietrzeniowych wybranych obiektów/detali architektonicznych, pobór próbek.
Zastosowanie metod instrumentalnych do analizy zmian wietrzeniowych: mikroskopia
optyczna w świetle przechodzącym, analiza rentgenograficzna XRD, termiczna analiza
różnicowa DTA i termograwimetria TG, spektroskopowa absorpcyjna w podczerwieni
FTIR, mikroskopia elektronowa i analiza w mikroobszarze SEM/EDS. Opracowanie i
interpretacja wyników badań, ewentualne wnioski konserwatorskie.

Sposób obliczania oceny końcowej
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0,5• oceny z kolokwium + 0,5• oceny ze sprawozdań z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw mineralogii i petrografii
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Informacje dodatkowe
Brak
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w wykładach

14 godz

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych

14 godz

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych

14 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

12 godz

Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.

20 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

76 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS
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