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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Modelowanie 3D, PG_00050827

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2019/2020

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Sztuk Wizualnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska

dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30
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

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Poszerzenie i pogłębienie umiejętności budowania modeli 3D obiektów architektonicznych o zaawansowane 
narzędzia do tworzenia złożonych struktur geometrycznych oraz swobodnych form (krzywoliniowych).
 
 Poszerzenie i pogłębienie umiejętności prezentacji 2D projektowanych obiektów architektonicznych o 
korzystanie z zaawansowanych silników renderujących w celu symulacji świata realnego. 
 
 Zdobycie wiedzy na temat obecnych kierunków rozwoju narzędzi do zaawansowanego modelowania 
obiektów architektonicznych.

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 zna specyfikę i 
możliwości  różnych narzędzi 
komputerowych  i dostrzega 
konieczność odpowiedniego ich 
dobrania do realizowanego 
zadania projektowego. Rozumie 
rolę wizualizacji architektonicznej 
w komunikowaniu idei projektowej,

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_U02] tworzy poprawne 
kompozycje płaskie i 
przestrzenne, kształtuje 
trójwymiarową przestrzeń 
odwzorowując ją w rysunku, 
modelu i opracowaniach 
cyfrowych; stosuje programy 
komputerowe i techniki 
warsztatowe pozwalające na 
poprawną i czytelną prezentację 
wyników procesu projektowego na 
wszystkich etapach pracy

Potrafi  wykorzystać różne 
narzędzia komputerowe do 
rozwoju i prezentacji idei obiektu 
architektonicznego w postaci 
modelu 3D i/lub płaskiego 
obrazu.Sprawnie wykorzystuje 
światło i  kolor, oraz zasady 
kompozycji obrazu przy 
renderowaniu obrazu.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu 1. Modelowanie geometrii 3D w programie AutoCAD v 2019 - narzędzia do modelowania obiektów typu 
Solid, Surface (Nurbs) i Mesh

 

2. Tworzenie prezentacji projektu z wykorzystaniem  zaawansowanego renderowania  oraz układu kilku 
rzutni  w programie AutoCAD v 2019

3. Wykorzystanie umiejętności modelowania i wizualizacji do zadania realizowanego na przedmiocie Projekt 
Architektoniczny sem 2

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Zaliczenie przedmiotu Techniki Komputerowe I

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
jakość wykonania zadania 75.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Podręcznik użytkownika AutoCAD v 2019
Uzupełniająca lista lektur Helenowska-Peschke M.,  "Warsztat współczesny architekta", w 

dodatek Architektura -Murator  nr. 4 , 2018

 

 Radziszewski R.,. " Architektura parametryczna", w  dodatek 
Architektura -Murator  nr. 4 , 2018

 Radziszewski R., "Projektowanie generatywne", w dodatek 
Architektura -Murator  nr. 4 , 2018

Rogińska-Niesłuchowska,  "Architektura i światło", w  Czasopismo 
Techniczne , 2010

 
Adresy eZasobów Uzupełniające

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2682 - 
Publikacje z cyklu: abc specjalisty w dodatkach Architektura Murator

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przykład  1. Model budynku o krzywoliniowym zadaszeniu

Przykład  2. Wizualizacja fotorealistyczna  obiektu architektonicznego - scena zewnętrzna, oświetlenie 
dzienne

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


