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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny V , PG_00050719

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 7.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

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

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. arch. Marta Wojtkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG

dr inż. arch. Stefan Niewitecki
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG
mgr inż. arch. Marta Wojtkiewicz
dr inż. arch. Marek Sztafrowski
dr inż. arch. Marek Gawdzik
dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska
mgr inż. arch. Alicja Karaś
dr inż. arch. Tomasz Szymański
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
mgr Dominik Sędzicki

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

Projektowanie architektoniczne AUP [3c,2p] sem. V - Moodle ID: 18758
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=18758

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 15.0 85.0 175

Cel przedmiotu Student rozpoznaje potrzeby i oczekiwania potencjalnych użytkowników w stosunku do niewielkich obiektów 
użyteczności publicznej. Prawidłowo rozwiązuje relacje pomiędzy funkcją, formą, konstrukcją i technologią w 
takim obiekcie oraz sporządza jego autorską koncepcję architektoniczną zgodną z założeniami projektowymi.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K01] rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności w 
zawodzie architekta, jej wpływu na 
środowisko oraz związanej z tym 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje; jest 
przygotowany do postępowania 
zgodnie z zasadami etyki zawodu 
architekta i urbanisty

Student zdobywa nowe 
umiejętności w obszarze teorii 
architektury, zagadnień 
technicznych z zakresu 
budownictwa i instalacji budynku, 
projektowania 
zasobooszczędnego i 
prośrodowiskowego także w 
społecznym kontekście 
projektowania w przestrzeni 
publicznej. Potrafi przeprowadzić 
analizy uwarunkowań, 
rozpoznanie kontekstu 
historycznego, przyrodniczego, 
kulturowego, społecznego, a 
następnie, na ich podstawie 
wdraża proces projektowy. 
Samodzielnie ustanawia priorytety 
istotne dla konkretnych projektów i 
celów tworząc koncepcję zgodną 
z istniejącymi uwarunkowaniami.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U04] rozpoznaje specyfikę 
kontekstu projektowego, gromadzi 
i analizuje informacje w celu 
sformułowania wytycznych 
projektowych w opracowywanym 
projekcie; projektuje obiekt z 
uwzględnieniem uwarunkowań 
wynikających z kontekstu 
lokalizacyjnego i określa skalę i 
zakres pożądanych zmian; 
uwzględnienia powiązania 
przestrzenne z najbliższym 
otoczeniem

Student potrafi utożsamić się z 
zawodem architekta, zna i 
rozumie obowiązujące przepisy 
prawa, najważniejsze 
rozporządzenia i wytyczne 
projektowania zróżnicowanych 
przestrzeni. Postępuje zgodnie z 
etyką zawodu architekta, ma 
świadomość poprawności i jakości 
zaproponowanych rozwiązań 
projektowych. Podejmuje decyzje 
świadomie uwzględniając 
wszystkie niezbędne czynniki oraz 
przewiduje skutki takich działań w 
kontekście otoczenia i środowiska.

[SU1] Ocena 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

Student potrafi przeprowadzić 
analizy uwarunkowań, 
rozpoznanie kontekstu 
historycznego, przyrodniczego, 
kulturowego, społecznego  i 
identyfikuje  problemy 
występujące w danej przestrzeni. 
Rozpoznaje również potrzeby i 
oczekiwania potencjalnych 
użytkowników danej przestrzeni. 
W oparciu o nabyte wnioski potrafi 
stworzyć autorską koncepcję 
architektoniczną. Prawidłowo 
rozwiązuje relacje pomiędzy 
funkcją, formą, konstrukcją i 
technologią zgodnie z założeniami 
projektowymi. Nabywa 
wszechstronności w zakresie 
rozwiązywania problemów 
projektowych, kształtowania 
obiektów o mieszanej funkcji z 
uwzględnieniem nowych trendów i 
technologii.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu
Tematyka zajęć

Studenci są podzieleni na pięć grup projektowych. Mają do wyboru pięć następujących tematów:

1. Opracowanie propozycji zabudowy przeznaczonej dla spółdzielni Świetlik zlokalizowanej przy ul. 
Sobieskiego w Gdańsku w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu PG

2. Zespół staromiejski W Iławie. Problem blokowiska na Starym Mieście w Iławie i zaprojektowanie funkcji 
uzupełniających na i w okolicach placu Bandurskiego (Stary Rynek).

3. Projekt obiektu o funkcji użyteczności publicznej w niewielkiej skali. Budynek dedykowany lokalnym 
społecznościom, który uzupełnia program usługowy dzielnicy lub osiedla.

4. Konkurs studencki (adresatem  jest Urząd Gminy Trąbki Wielkie) pt. NOWE CENTRUM GMINNE. 
Koncepcja rozwoju Trąbek Wielkich. Projekt niewielkiego obiektu użyteczności publicznej lub zespołu 
obiektów zlokalizowanych w Trąbkach Wielkich na wskazanych działkach projektowych, odpowiadających 
przedstawionemu programowi funkcjonalnemu wzbogaconemu o koncepcje autorskie.

5. Projektowanej biblioteki wraz z klubem osiedlowym oraz małą kawiarnią zlokalizowany w dzielnicy 
Gdańsk Oliwa ul. Podhalańska, teren w bliskim sąsiedztwie Kościoła Matki Bożej Królowej Korony Polskiej 
oraz Liceum Ogólnokształcącego nr V w Gdańsku.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt oddany w terminie, 
kompletny pod kątem przyjętych 
założeń, poprawny merytorycznie, 
estetycznie podany.

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 
• Neufert E. Podręcznik projektowania architektoniczno 

budowlanego, Arkady, W-wa 1991
• Dz.U.Nr 75, 2002, Rozporządzenie Min. Inf.. z 12.04.2002 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie

• Ustawa z dnia 7lipca 1994 Prawo budowlane tekst ujednolicony z 
poprawkami

• Szparkowski Z., Zasady kształtowania przestrzeni i formy 
architektonicznej. OWPW, 1993

 

Uzupełniająca lista lektur -Pisma architektoniczne Architektura i Biznes, Architecture dAujourhui, 
Architectural Design, Architectural Record, Architectural Review, Detail, 
Architecture and Urbanism, Materia
-www.archidaily.com
-Alexander Ch., Język wzorców, GWP, Gdańsk 2008
-Borysiuk S., Sanitarno-higieniczne zasady projektowania zakładów 
gastronomicznych i obiektów handlowych (miejsc obrotu) z artykułami 
żywnościowymi, opracowanie. PZITS, W-wa 1999
-Sim D., Miasto życzliwe, Wysoki Zamek, 2020
-Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe, Kraków 2015

 

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

-

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

http://www.archidaily.com/
http://www.archidaily.com/

