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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny III - Dom jako podstawowy element kompozycji urbanistycznej, PG_00050707

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 45.0 0.0 30.0 0.0 75
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

75 10.0 40.0 125

Cel przedmiotu W wybranej lokalizacji wykonać projekt koncepcyjny domu mieszkalnego jednorodzinnego w formie 
zabudowy: domu wolnostojącego lub zabudowy atrialnej, szeregowej, tarasowej jako fragment kompleksu. 
PROGRAM Powierzchnia zabudowy 200-250 m2 : - hall wejściowy + WC ok. - kuchnia - jadalnia - Pokój 
dzienny - Sypialnia rodziców - sypialnia dziecka ( 2 sztuki ) - łazienki ( 2 sztuki ) - garderoby ( 2 sztuki ). 
Podany program funkcjonalny jest poglądowy dostosować do indywidualnie z prowadzącym do potrzeb 
hipotetycznych mieszkańców wg pomysłu studenta.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] posługuje się 
podstawowymi elementami 
kompozycji architektonicznej i 
urbanistycznej; projektuje obiekt 
architektoniczny spełniający 
wymogi funkcjonalne, techniczne i 
estetyczne z zachowaniem 
właściwej relacji pomiędzy nim a 
otoczeniem; rozwiązuje problemy 
funkcjonalne i technologiczne w 
sposób zapewniający wygodę i 
bezpieczeństwo użytkowania

Posiada umiejętność 
projektowania architektonicznego 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej uwzględniając 
koordynację struktury 
urbanistycznej, funkcjonalnej, 
konstrukcyjnej i technologicznej.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_U12] potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania; ma 
doświadczenie we współpracy w 
grupie i w podejmowaniu w niej 
różnych ról; potrafi w sposób 
świadomy i poparty 
doświadczeniem zaprezentować 
efekty swojej pracy, przekazać 
informacje w sposób powszechnie 
zrozumiały

Posiada umiejętność prowadzenia 
procesu projektowego zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej przy 
uwzględnieniu założonych potrzeb 
docelowych użytkowników oraz 
przy podejmowaniu zmian 
projektowych na etapie projektu.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu W wybranej lokalizacji wykonać projekt koncepcyjny domu mieszkalnego jednorodzinnego w formie 
zabudowy: domu wolnostojącego lub zabudowy atrialnej, szeregowej, tarasowej jako fragment kompleksu. 
PROGRAM Powierzchnia zabudowy 200-250 m2 . ( obrys budynku po zewnętrznej krawędzi bez tarasów 
itd. ) - hall wejściowy + WC ok. 10m2 - kuchnia 12-20 m2 - jadalnia 15-20 m2 - Pokój dzienny 40-50 m2 - 
Sypialnia rodziców 16-20 m2 - sypialnia dziecka 16-18 ( 2 sztuki ) m2 - łazienki 8-12 m2 ( 2 sztuki ) m2 - 
garderoby 6-10 m2 ( 2 sztuki ) m2 Możliwa funkcja dodatkowa w postaci np. pracowni/ gabinetu/studia w 
odrębnej strefie albo jako niezależny niewielki obiekt Pomieszczenia pomocnicze: - garaż na 2 samochody 
36m2 - pom. techniczne 2-4 m2 - pom. gospodarcze ( składowe, pralnia, suszarnia ) 10 m2 Podany program 
funkcjonalny jest poglądowy dostosować do indywidualnie z prowadzącym do potrzeb hipotetycznych 
mieszkańców wg pomysłu studenta.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Umiejętności zdobyte na semestrze 1 i semestrze 2 w zakresie projektowania architektonicznego oraz 
prezentacji graficznej. Wiedza w zakresie projektowania architektonicznego budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
rozwiązania urbanistyczne z 
uwzględnieniem właściwego 
odniesienia do elementów 
otaczającej przestrzeni

10.0% 20.0%

rozwiązania architektoniczne z 
uwzględnieniem dostosowania do 
warunków otoczenia oraz 
planowanej funkcji

10.0% 20.0%

układ funkcjonalny obiektu 10.0% 20.0%
układ graficzny oraz sposób 
prezentacji projektu

10.0% 20.0%

podstawowe założenia 
konstrukcyjne

10.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Neufert, E., Neufert, P., & Neff, L. (2003). Podręcznik projektowania 
architektoniczno-budowlanego: podstawy, normy, przepisy dotyczące 
planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych 
przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i 
pomieszczeń: książka dla architektów i inżynierów budowlanych, 
inwestorów, wykładowców i studentów. Arkady.

 

Korzeniewski W. (1989) - Budownictwo mieszkaniowe - Arkady, 
Warszawa.

Korzeniewski W.(1989) - Budownictwo jednorodzinne - Centralny 
Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.

Uzupełniająca lista lektur Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst ujednolicony.

 

Dz.U. 2020 poz. 1333. Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony.

 

Webb M. (2018) Architects' Houses, Thames & HudsonJodidio P. 
(2011) 100 contemporary houses. Tashen, Cologne.

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Budynek mieszkalny jednorodzinny o układzie atrialnym zlokalizowany na działce w Gdyni Orłowie.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


