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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt przeddyplomowy, PG_00050851

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 6 Liczba punktów ECTS 6.0

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. Dorota Wojtowicz-Jankowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska

dr hab. inż. arch. Robert Idem
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska
dr inż. arch. Jarosław Bąkowski
dr inż. arch. Jacek Poplatek
dr inż. arch. Karolina Życzkowska
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
mgr inż. arch. Stanisław Dopierała
mgr inż. arch. Marta Radziwiłowicz
mgr inż. arch. Marek Moczorat
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG
dr inż. arch. Piotr Marczak
dr inż. arch. Tomasz Szymański
dr inż. arch. Elżbieta Marczak
dr inż. arch. Marek Gawdzik

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 45.0 0.0 75
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Dodatkowe informacje:
Sposób prowadzenia zajęć stacjonarny. Spotkania co tydzień w godzinach przewidzianych w planie zajęć.

 

Metody nauczania: dyskusje i korekty.

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 13.0 62.0 150

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Funkcja i lokalizacja obiektu muszą być zgodne z zaproponowaną tematyką w Katedrze projektowej.

 

Program funkcjonalny obiektu i rozwiązania przestrzenne należy opracować korzystając z analizy 
przykładów obiektów o analogicznej do projektowanej funkcji, analizy sytuacji, analizy zapisów MPZT lub 
decyzji o warunkach zabudowy, wizji lokalnej, warunków technicznych oraz prawa budowlanego.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] krytycznie ocenia 
posiadaną wiedzę; uznaje jej 
znaczenie w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i 
praktycznych; podejmuje refleksję 
na temat etycznych, naukowych i 
społecznych aspektów 
związanych z wykonywaną pracą

krytycznie ocenia posiadaną 
wiedzę; uznaje jej znaczenie w 
rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych; 
podejmuje refleksję na temat 
etycznych, naukowych i 
społecznych aspektów 
związanych z wykonywaną pracą

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[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

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

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_U06] projektuje zgodnie z 
przepisami prawa i z zapisami 
aktów prawa miejscowego, 
opisuje i systematyzuje 
podstawowe etapy procesów 
projektowych i inwestycyjnych;

student potrafi posłużyć się 
właściwymi przepisami, normami i 
rozporządzeniami

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_U09] analizuje otoczenie 
urbanistyczne lokalizacji pod 
kątem wytycznych do 
projektowania architektonicznego, 
sporządza analizy dzielnic 
miejskich, formułuje wytyczne i 
opracowuje koncepcję 
przekształceń dzielnicy

student potrafi wykonać projekt 
zagospodarowania terenu

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu W czasie realizacji przedmiotu powstaje projekt, który składa się z:

 

a)  części opisowej zawierającej

-       studium problemu projektowego, w tym analizę sytuacji, analizę zapisów MPZT lub decyzji o 
warunkach zabudowy

-       analizy przykładów obiektów o analogicznej do projektowanej funkcji (rozwiązania funkcjonalne, 
przestrzenne, konstrukcyjne)

-       opis idei projektu

-       sformułowanie wytycznych projektowych  

-          opis części urbanistycznej (jak w projekcie zagospodarowanie działki lub terenu)

-          opis części architektoniczna (jak w projekcie architektoniczno-budowlanym)

-          opis części konstrukcyjnej

-          opis części instalacyjnej.

b) części rysunkowej zawierającej:

- koncepcję projektu zagospodarowania terenu

- rzuty, przekroje, elewacje obiektu kubaturowego o określonej funkcji (wraz z kondygnacją podziemną jeśli 
wymaga tego funkcja lub forma) zawierającego rozwiązania materiałowe i kolorystyczne

- koncepcję konstrukcji głównej budynku, w zakresie ustroju konstrukcyjnego budynku wraz z układem 
stropów i dachu

- podstawowe elementy obsługi technicznej budynku - układ instalacyjny (wskazanie pomieszczeń 
technicznych, szachtów instalacyjnych)

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Przedmiot jest części modułu W jego skład wchodzą instalacje budowlane i konsultacje 
przeddyplomowe.Konieczne odbycie konsultacji z zakresu instalacji budowlanych i konsultacji 
przeddyplomowych w celu zaliczenia przedmiotu.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
- kompletność projektu (cz. 
opisowa i cz. rysunkowa)

10.0% 25.0%

- estetyka opracowania 10.0% 25.0%
- udział w klauzurach i ich 
zaliczenie na - ocenę co najmniej 
dostateczną.

10.0% 25.0%

- poprawność merytoryczna 
projektu,

10.0% 25.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur - Ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 
(przepisy techniczne)

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 2351)

- Neufert E., Neufert P., Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego, Arkady, W-wa 1991
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Uzupełniająca lista lektur -Borysiuk S., Sanitarno-higieniczne zasady projektowania zakładów 
gastronomicznych i obiektów handlowych (miejsc obrotu) z artykułami 
żywnościowymi, opracowanie. PZITS, Warszawa 1999.

 

- Błądek Z, Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. 
Palladium, Poznań 2001.

- Firląg, Sz., Zrównoważone budynki biurowe, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2018

- Kaliszuk-Wietecka A., Budownictwo zrównoważone, Wydawnictwo 
Naukowe

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zespół mieszkalno-usługowy w Juracie

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


