Praktyka inwentaryzacyjna - Wilno 02-13.07.2018
-

praktyka organizowana we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dotyczyć będzie pomiaru dawnego klasztoru dominikanów przy kościele
Św. Ducha w Wilnie (XV-XVIII wiek).
prowadzący prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. nzw. dr hab. inż.
arch. Robert Kunkel, dr inż. arch. Wojciech Wółkowski

Organizatorzy zapewniają:
-

bezpłatne noclegi
miejsca do pracy – na miejscu

Dojazd i wyżywienie: we własnym zakresie (w zależności od ostatecznego wyboru miejsca
noclegowego wyżywienie może być bezpłatne)
Studenci zobowiązani są zaopatrzyć się w: miarki min. 5m, papiery 100x70, przyrządy
kreślarskie (ołówki, cyrkle, linijki itp.)
Zadania do wykonania
Rzuty, przekroje, elewacje oraz detale w odpowiednich skalach, praca w zespołach 3
osobowych.
Ponadto:
W planie przewidziane jest także zwiedzanie Wilna, pod fachową opieką osób
odpowiedzialnych za konserwację i restaurację tamtejszych zabytków.

Praktyka inwentaryzacyjna - Ciechanowiec 07-20.07.2018
-

jest organizowana we współpracy z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu.
prowadzący: dr inż.arch. M.L.Lewicka, dr hab.inż.arch., prof.PW C.Głuszek, mgr inż.
arch. T.Trzupek

Organizatorzy zapewniają:
-

bezpłatne noclegi blisko terenu muzeum: pokoje 2-4 osobowe, łazienki w korytarzu z prysznicami i ciepłą wodą; pościel, koce;
miejsca do pracy – na miejscu;
papier A-4 i A-3, ew. kalkę techniczną;
dostęp do internetu, możliwość kserowania A-4 i A-3.

Dojazd i wyżywienie: we własnym zakresie.
Zadania do wykonania
-

Inwentaryzacja (pomiary i rysunki) wskazanych obiektów w skansenie i okolicy;
(praca w grupach 2-3 osobowych).
f o rma wyko na n ia in wen t a ryza cji :
• notatki pomiarowe i detale budowlane - wykonane odręcznie;
• rysunki komputerowe w Autocadzie - w zapisie cyfrowym na CD
• fotografie, skalowane taśmą pomiarową.

-

Rysunki odręczne - detali i elementów obiektów, obiektów i otaczającego krajobrazu
Ciechanowca i Podlasia - wykonywane będą jako uzupełnienia inwentaryzacji.

Uwaga: Rysunki odręczne będą wykonywane pod opieką kadry naukowo-dydaktycznej
Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Rodzaj i ilość rysunków będą ustalane z

prowadzącymi, a wykonanie wymaganego zakresu będzie zaliczać również rysunek
wakacyjny.

Praktyka inwentaryzacyjna – Uniwersytet
„Niepełnosprawnik” - Warszawa 02-13.07.2018
-

Warszawski

oraz

praktyka organizowana we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz
fundacją TUS
prowadzący mgr inż. arch. Piotr Kudelski

Studenci zobowiązani są zaopatrzyć się w: miarki min. 5m, papiery 100x70, przyrządy
kreślarskie (ołówki, cyrkle, linijki itp.)

Praktyka inwentaryzacyjna –
Owczarnia, Pieniny 9-23.09.2018
-

Jaworki/Szczawnica,

Muzyczna

prowadzący: dr inż arch. Michał Suffczyński

Obiekt inwentaryzowany: hotel i galeria sztuki w drewnianym młynie, budynek
trzykondygnacyjny
Cena za nocleg i dwa posiłki (śniadanie ,obiadokolacja) 60pln / dobę
Pokoje dwu i trzyosobowe, łóżka z pościelą.
Muzyczna Owczarnia jest od wielu już lat miejscem spotkań muzyków , malarzy i rzezbiarzy,
koncertują tu sławni artyści, m.in. Hanna Banaszak, Nigel Kennedy, zespół Kroke. Obiekt
znajduje się w sercu Małych Pienin nad potokiem u podnóża Wąwozu Homole. W trakcie
praktyki inwentaryzacyjnej studenci mają możliwość uczestniczenia w koncertach i
wystawach odbywających się w obiekcie .

Praktyka inwentaryzacyjna – Kłodzko 30.07-10.08.2018
-

prowadzący: Jan Balcerzak

Miejsce: Kłodzko, Twierdza Kłodzka, Koszary Gwardii.
Obiekt inwentaryzowany: detale architektoniczne i rzeźbiarskie oraz żelazne, dekoracje
malarskie.
Noclegi w dawnych koszarach w tzw. Wielkim Kleszczu, wyposażonym w zaplecze
kuchenne, sanitariaty oraz salę konferencyjną. Prycze wojskowe bez pościeli, konieczne
materace/karimaty, śpiwory, wyżywienie we własnym zakresie.

Praktyka inwentaryzacyjna – Brwinów 16-27.07.2018
-

prowadzący: Marek Ziarkowski, Marek Wożnica

Obiekt inwentaryzowany: detale architektoniczne snycerki drewnianej willi miast ogrodów.
Inwentaryzacja niestacjonarna dla osób zamieszkujących na linii grodziskiej i w Warszawie
mogących dojeżdżać codziennie na zajęcia w godzinach 10-16.

Praktyka inwentaryzacyjna – Dolny Śląsk 18-31.08.2018
-

prowadzący: Leszek Włochyński

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów sakralnych na terenie wsi Kościelnik (kościół XVIII
w.) i Kościelniki Średnie (opuszczony kościół XIII - XVIII w.) w województwie Dolnośląskim z
wykorzystaniem tradycyjnych i cyfrowych technik pomiaru i dokumentacji zabytków.

Zapisy w systemie USOS zostaną uruchomione we wtorek 12 czerwca 2018

