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STUDIA PODYPLOMOWE  
 

Historia architektury i budowy miast 
KRÓTKI OPIS KIERUNKU (2022/2023-2023/2024) 

 

 
 

Miasto i architektura to przestrzeń codzienności wielu z nas. Szczególnie dziś, w dobie konfliktów, wyzwań społecznych, kryzysów środowisko-
wych wiedza o mechanizmach miasta jest niezwykle cenna. By lepiej zarządzać naszym otoczeniem – w tym rewitalizacją – konieczna jest 

świadomość działania architektury jako narzędzia interakcji międzyludzkiej i międzygatunkowej.  
Fot. z zasobu Biblioteki Narodowej – „Polona” 
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HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST 
 

UNIKALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, PROWADZONE  
PRZEZ INSTYTUT INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ HISTORYCZNYCH 

WE WSPÓŁPRACY 
 Z WYDZIAŁEM NAUK SPOŁECZNYCH  

AKADEMII KALISKIEJ 

 
Czas trwania: 2 semestry (230 h)  
UWAGA: start w semestrze letnim 2022/2023 (przełom lutego i marca 2023 roku)  
 
Opiekun kierunku: dr Makary Górzyński 
 
Forma zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, zajęcia terenowe w Kaliszu (zabytki, instytucje), 
samokształcenie, konsultacje, seminaria dyplomowe 
 
REKRUTACJA: rozpocznie się w styczniu-lutym 2023 roku 
 
FORMUŁA ZAJĘĆ: hybrydowa (zajęcia stacjonarne i zdalne, część zjazdów online). 

 
ADRESACI STUDIÓW 

 
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, chcący pozyskać nowe, unikalne kompetencje 
w zakresie interdyscyplinarnych badań historycznych i promocji oraz popularyzacji ich wyników.  
 
Szczególnie, ofertę nowatorskich – humanistycznych – studiów nad architekturą i miastem kierujemy 
do:  
 

 absolwentek i absolwentów kierunków historycznych i humanistycznych I i II stopnia, szczególnie historii, 
studiów MISH i interdyscyplinarnych, etnologii i antropologii kulturowej; 

 absolwentek/ów kierunku historia sztuki, chcących zdobyć nowe kompetencje i specjalizację w badaniach 
historii architektury i miast; 

 architektów i pracowników biur projektowych, działających na rynku konserwacji i ochrony zabytków; 
 osób pracujących w samorządach i dla samorządów, związanych z ustawowymi zadaniami gmin w zakresie 

ochrony i promocji dziedzictwa; 
 historyków, pracujących nad monografiami miast, zabytków, ochroną i promocją dziedzictwa; 
 muzealników i archiwistów różnych instytucji krajowych  
 pracowników centrów promocji turystyki, promocji architektury zabytkowej, twórców przewodników tury-

stycznych; 
 organizatorów turystyki związanej z architekturą i urbanistyką, przewodników turystycznych; 
 wszystkich osób, zainteresowanych interdyscyplinarnym poszerzeniem swojej wiedzy historycznej; 
 zainteresowanych rozwojem kompetencji kreatywnych i pisania tekstów; 

 
KRÓTKI OPIS KIERUNKU 

 
Architektura jest wszechobecna i stanowi jeden z fundamentów naszej tożsamości, codzienności. W procesach go-
spodarczych architektura jest towarem, ale i fundamentem kultury, tożsamości, podstawą interakcji społecznych. 
Wieloznaczność i zakres oddziaływania materialnego architektury to fenomeny oczywiste, a jednocześnie trudne do 
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poznania. Studia podyplomowe „Historia architektury i budowy miast” są unikalną w polskiej ofercie edukacyjnej 
odpowiedzią na różnorodne wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny rozwój zainteresowania budynkami, 
ich materialnością, wartościami, ale i historyczną zmiennością sposobów budowania. Wychodząc poza typową wie-
dzę o przeszłości, nasz kierunek oferuje interdyscyplinarne podejście do poznawania, badania, opisywania i rozu-
mienia architektury dawnej i współczesnej. Zapewnia też solidne podstawy ogólnohumanistyczne – umiejętność 
krytycznego i twórczego myślenia oraz komunikowania tego, na czym nam zależy w różnorodnych sytuacjach. 
Przetwarzanie i umiejętne prezentowanie informacji to dziś klucz do sukcesu i powodzenia na rynku pracy – studia 
humanistyczne, oferowane przez nas, dają także i takie narzędzia. 

 
CELE STUDIÓW 

 
Najnowsze trendy badań naukowych i rzadko dotąd poruszane zagadnienia sprawiają, że historia architektury w naszej 
ofercie edukacyjnej to ekscytująca podróż w czasie, pobudzająca do myślenia i działania w teraźniejszości. Studia 
pozwolą studentkom i studentom nie tylko lepiej zrozumieć i poznać dawne sposoby kreowania przestrzeni, ale i 
umożliwią samodzielną pracę badawczą, rozwój horyzontów myślowych i własnych eksploracji zabytków, w tym 
komercjalizację wyników badań.  

 
Celem studiów jest poszerzenie kompetencji osób o kierunkowym wykształceniu I lub II stopnia (historycznym, ar-
cheologicznym czy etnologicznym i antropologicznym, ale i architektonicznym) o specjalistyczną wiedzę z zakresu 
dziejów architektury i budowy miast na świecie, w Europie i Polsce oraz umiejętności i kompetencje w zakresie meto-
dologii badań naukowych oraz współczesnych wyzwań badawczych. Nasza oferta jest jednakże dużo szersza, skiero-
wana do wszystkich zainteresowanych krytycznym myśleniem i samodzielnością w pracy naukowej, popularnonau-
kowej czy kreatywnej. Dodatkowym celem kierunku jest umożliwienie w przystępnej formie wszystkim zaintereso-
wanym (po ukończeniu studiów I lub II stopnia różnych kierunków) nabycia wiedzy i umiejętności, mających zasto-
sowanie w pracy muzealników, urzędów promocji turystycznej, ochrony zabytków różnych szczebli, nauczycieli, ar-
chitektów, jak i w działaniach przewodników turystycznych i organizatorów turystyki, dla których zabytki architektu-
ry są jednym z najważniejszych obszarów działania. Proponujemy: 

 
1)    Zapoznanie słuchaczy z wielowiekowym i różnorodnym dziedzictwem europejskiej kultury architektonicznej 

od starożytności do współczesności, przekazanie wiedzy na temat głównych zagadnień historycznych archi-
tektury i sposobów ich badania; 

2     Przekazanie wiedzy na temat aktualnych trendów badań naukowych w zakresie humanistyki, w odniesieniu 
do badań architektury i dziejów miast; 

3)    Prezentacja zasad, procedur i metod prowadzenia prac badawczych, dotyczących zabytkowej architektury i 
urbanistyki – historii oraz wskazań konserwatorskich;   

4)    Nabycie umiejętności z zakresu krytycznej lektury prac naukowych i pisania prac naukowych oraz meryto-
rycznej dyskusji w oparciu o sprawdzoną wiedzę; 

5)    Zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania wiedzy historycznej w procesach rewitalizacyjnych i 
projektowaniu konserwatorskim. 

Ukończenie studiów umożliwia podniesienie kwalifikacji lub wykonywanie pracy na stanowiskach 
związanych z następującymi funkcjami: 

 konserwatorzy i badacze zabytkowej architektury; 
 autorzy dokumentacji historycznych – architektonicznych, urbanistycznych – dla inwestorów czy samorzą-

dów; 
 projektanci, pracujący z obiektami zabytkowymi i zadaniami rewitalizacji miast; 
 pracownicy biur rewitalizacji w jednostkach samorządowych i administracji państwowej; 
 specjaliści, związani z ochroną i promocją dziedzictwa; 
 pracownicy centrów informacji turystycznej; 
 popularyzatorzy wiedzy o zabytkach, przewodnicy turystyczni; 
 muzealnicy, badacze dziejów lokalnych, kuratorzy wystaw historycznych; 
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 bibliotekarze, pracujący w zbiorach regionalnych i specjalnych; 
 pracownicy instytucji kultury, działający nad zachowaniem lokalnego dziedzictwa i poznaniem przeszłości; 
 pracownicy branży turystycznej i jednostek rozwoju lokalnego i regionalnego; 
 autorzy opracowań historycznych, popularyzatorzy wiedzy, pracownicy samorządowi, związani z kulturą, 

ochroną dziedzictwa i edukacją historyczną; 
 nauczyciele historii; 
 nauczyciele historii sztuki. 

 

Dodatkowe informacje 

Studia są odpłatne – w wysokości 2600 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty) 

Procedura rekrutacji: 

1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo: 
1. I etap -rejestracja on-line na stronie https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/podyplomowe/ 
2. II etap – składanie dokumentów, 
3. III etap – ogłoszenie wyników. 

2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w sys-
temie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplo-
mowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów. 

3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po … 
4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/pocztą elektroniczną (skany) na adres uczelni. 
5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kan-

dydatów. 

Wymagane dokumenty 

1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu 
wymaganych pól – zakładka: wydruk podań), 

2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub 
notariusza albo skan odpisu, następnie oryginalny odpis do wglądu), 

3. dowód osobisty do wglądu, 
4. 1 fotografia (format legitymacyjny). 

Kontakt, miejsce składania dokumentów: 

Biuro Rekrutacji Akademii Kaliskiej w Kaliszu 

ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004) 

62-800 Kalisz 

tel. 62 76 79 520, e-mail: rekrutacja@akademia.kalisz.pl 

https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/podyplomowe/ 

  


