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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny IV , PG_00050911

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 4 Liczba punktów ECTS 6.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

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

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

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

Projekt architektoniczny IV - Agnieszka Błażko - Moodle ID: 12013
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=12013

Dodatkowe informacje:
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM, ZGODNIE Z ROZKŁADEM ZAJĘĆ - W 
SYSTEMIE TYGODNIOWYM.

 

LINK DO SPOTKAŃ ZOOM

Agnieszka Błażko is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE IV
Time: Feb 24, 2021 11:00 AM Warsaw
        Every 7 days, until Jun 2, 2021, 15 occurrence(s)
        Feb 24, 2021 11:00 AM
        Mar 3, 2021 11:00 AM
        Mar 10, 2021 11:00 AM
        Mar 17, 2021 11:00 AM
        Mar 24, 2021 11:00 AM
        Mar 31, 2021 11:00 AM
        Apr 7, 2021 11:00 AM
        Apr 14, 2021 11:00 AM
        Apr 21, 2021 11:00 AM
        Apr 28, 2021 11:00 AM
        May 5, 2021 11:00 AM
        May 12, 2021 11:00 AM
        May 19, 2021 11:00 AM
        May 26, 2021 11:00 AM
        Jun 2, 2021 11:00 AM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Daily: https://us02web.zoom.us/meeting/tZUqce-rpz8uHNTtw2F2SU1bZoZGAAL2c0HV/ics?
icsToken=98tyKuGpqT0sGd2RtB-HRpwcB4_oM-nxmClbgo1piAi3JXJgV1L0DO14FZNePIrT

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81766394460?pwd=amhFYkh6a0Jta1JYcWNMWFZqWlNYUT09

Meeting ID: 817 6639 4460
Passcode: qzwU58

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM
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Liczba godzin pracy 
studenta

75 9.0 66.0 150

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności przeprowadzenia procesu projektowego polegającego na 
przywrócenie wartości ulicy miasta przez uzupełnienie zabudowy pierzejowej o funkcji mieszkaniowej z 
usługami w przyziemiu..

 

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U09] analizuje otoczenie 
urbanistyczne lokalizacji pod 
kątem wytycznych do 
projektowania architektonicznego, 
sporządza analizy dzielnic 
miejskich, formułuje wytyczne i 
opracowuje koncepcję 
przekształceń dzielnicy

student podejmuje prawidłowe 
decyzje projektowe wynikające z 
analiz i autorskiego programu 
funkcjonalnego,

[SU1] Ocena realizacji zadania
[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 rozwiązać 
szczegółowo funkcję i formę 
obiektu architektonicznego 
dopełniającego przedmiotową 
przestrzeń i harmonijnie 
wpisującego się w istniejący 
kontekst;
student posiada umiejętność 
programowania i rozwiązywania 
funkcjonalnego różnych typów 
mieszkań, a też łączenia 
bezkolizyjnego funkcji 
mieszkaniowej z funkcją usługową.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[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 dokonuje analiz 
wybranych przestrzeni miasta, 
rozpoznaje ich uwarunkowania, 
diagnozuje problemy i i potrafi 
określić potencjał;
student w czytelny i kompletny 
sposób zaprezentować 
rozwiązania w skali urbanistycznej 
i architektonicznej,

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Przedmiotem pracy w ramach zajęć z przedmiotu PROJEKT ARCHITEKTONICZNY IV jest projekt zespołu 
mieszkaniowego z usługami uzupełniającego pierzeję ulicy Partyzantów w Gdańsku Wrzeszczu. Temat 
projektu związany jest z realnymi potrzebami miasta.

 

Zadaniem studentów będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej zagospodarowania 
działki budowlanej 323/2 o powierzchni ok. 0,2 ha (ok. 2056 m2) zlokalizowanej przy ulicy Partyzantów na 
wylocie z ulicy Sosnowej.

W zakres szczegółowy wchodzą:

• analizy przedmiotowego obszaru wraz z kołnierzem urbanistycznym;
• wykształcenie nowych ram urbanistycznych dla opracowywanego obszaru (uzupełnianie pierzei ulic, 

kształtowanie wnętrz urbanistycznych, zachowanie i wyeksponowanie osi widokowych);
• rozwiązanie architektoniczne budynków uzupełniających pierzeję ul. Partyzantów;
• zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych lokalnej społeczności.

 

W projekcie ważną rolę będzie miało stosowanie w rozwiązaniach architektoniczno-urbanistycznych 
podejścia proekologicznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę jakości przestrzeni i 
wizerunku miejsca, rozwiązania terenów zielonych, zastosowanie proekologicznych materiałów, 
energooszczędność.

Projekt realizowany będzie w grupach kilkuosobowych.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
projekt 100.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur - Sim David  Miasto życzliwe, 2020

 

- Charles Montgomery, Miasto szczęśliwe, Jak zmienić nasze życie, 
zmieniając nasze miasta, 2015 

 

Uzupełniająca lista lektur - Janette Sadik-Khan, Walka o ulice, Jak odzyskać miasto dla ludzi, 
2019

 

- Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich,  2017

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

https://www.znak.com.pl/autor/Charles-Montgomery
https://www.znak.com.pl/autor/Charles-Montgomery

