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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny III KPŚ, PG_00050708

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 Projektowania Środowiskowego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

mgr inż. arch. Alicja Karaś

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

KPŚ - Projekt architektoniczny sem. III (dom ekologiczny) - Moodle ID: 8540
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8540

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 Celem przedmiotu jest przeprowadzenie procesu projektowego domu jednorodzinnego. Obejmuje on 
następujące etapy: analizę terenu i jego uwarunkowań, opracowanie założeń programowych, poszukiwanie 
idei, tworzenie koncepcji i jej logiczne rozwinięcie, opracowanie założenia ekologicznych - wybór podejścia 
projektowego, opracowanie rozwiązań architektonicznych i ich uszczegóławianie, opracowanie właściwej 
metody przekazu graficznego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

Student potrafi zaprezentować 
projekt na różnych etapach jego 
zaawansowania uzasadniając 
podjęte decyzje; dyskutuje na 
forum grupy

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

[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

Student potrafi wykonać projekt 
koncepcyjny architektoniczny 
domu jednorodzinnego, 
rozwiązuje problemy funkcjonalne, 
formalne i techniczne w zakresie 
właściwym dla projektu 
koncepcyjnego

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu Tematem zajęć jest projekt domu proekologicznego. Zadanie polega na stworzeniu koncepcji 
architektonicznej domu jednorodzinnego, w którym oprócz innych ogólnie znanych, uwzględnia się kwestie 
środowiskowe. Są one rozpatrywane w czterech różnych kategoriach: technologii materiałowych 
przyjaznych ludziom i środowisku, zasad kształtowania przestrzeni wykorzystujących bioklimatyczny 
potencjał miejsca, oszczędności energii i możliwości wykorzystania energii odnawialnych, poszanowania 
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.

 

Studenci wykonują opracowanie zadanego tematu. Obejmuje on: sytuację z zagospodarowaniem terenu, 
skala 1:500, rzuty kondygnacji z pokazaniem aranżacji meblowej, skala 1:100 lub 1:50 (do ustalenia), 2 
przekroje charakterystyczne, skala 1:100  lub 1:50 (do ustalenia), elewacje, w tym min. 1 jedna w kolorze, 
skala 1:100 lub 1:50 (do ustalenia), perspektywy/wizualizacje w kolorze, makietę, skala 1:100, schematy 
obrazujące zaprojektowane rozwiązania proekologiczne.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wymagane zaliczenie przedmiotów z projektowania architektonicznego i z budownictwa.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Proces projektowania: aktywność 
na zajęciach, jakość wykonania 
zadań cząstkowych, rozważanie 
różnych wariantów projektowych, 
zaangażowanie

70.0% 45.0%

Prezentacja: czytelność materiału 
graficznego stanowiącego finalne 
opracowanie projektu, wypowiedź 
ustna

70.0% 10.0%

Projekt: spójność koncepcji, 
jakość rozwiązań 
architektonicznych, uwzględnienie 
zagadnień środowiskowych, 
graficzne ujęcie projektu

70.0% 45.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Pearson D.,  1998: PRZYJAZNY DOM, Wydawnictwo Murator.

 

Neufert E., 1995: PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO, Arkady.

Twarowski M., 1970: SŁOŃCE W ARCHITEKTURZE, Arkady.

Zielonko-Jung K., Marchwiński J., 2012: WSPÓŁCZESNA 
ARCHITEKTURA PROEKOLOGICZNA, PWN.

Uzupełniająca lista lektur Wines J., 2000:  GREEN ARCHITECTURE, Taschen.

 

Wright D.,1984: NATURAL SOLAR ARCHITECTURE. THE PASSIVE 
SOLAR PRIMER, VNR.

Carmody J., Raymond S., 1985: EARTH SHELTERED HOUSING 
DESIGN, VNR.

Wehle-Strzelecka S., 2004: ARCHITEKTURA SŁONECZNA W 
ZRÓWNOWAŻONYM ŚRODOWISKU MIESZKANIOWYM. WYBRANE 
PROBLEMY, Politechnika Krakowska.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Program funkcjonalny adekwatny do potrzeb inwestora, relacja budynku z otoczeniem, kształtowanie formy 
architektonicznej, projektowanie zgodne z zasadami energooszczędności, bioklimatyczne podejście 
projektowe.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


