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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt fakultatywny I , PG_00050917

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 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG
dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka
dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska
mgr inż. arch. Kacper Radziszewski
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
mgr inż. arch. Joanna Kowalewska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 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 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem jest poszerzenie horyzontów intelektualnych studentów i wykształcenie interdyscyplinarnego 
podejście do problematyki związanej z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

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

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

potrafi odpowiednio określić 
priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub 
innych zadania; potrafi w sposób 
świadomy i poparty 
doświadczeniem zaprezentować 
efekty swojej pracy, przekazać 
informacje w sposób powszechnie 
zrozumiały

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



Data wydruku: 22.05.2023 17:30 Strona 2 z 2

Treści przedmiotu Treści realizowane w poszczególnych grupach zajęciowych

 

1. Projektowanie zrównoważonej przestrzeni dla studentów metodą Design Thinking Zajęcia 
projektowe prowadzone będą metodą warsztatową zgodną z metodyką Design Thinking. Tematem zajęć 
jest projekt wnętrza przestrzeni dla studentów zlokalizowanego w Gmachu Głównym PG na poziomie 
400. Koncepcja programowa wynikać będzie z dogłębnej analizy potrzeb interesariuszy oraz zamawiającego 
tego wyzwania projektowego (Wydział Architektury PG). Przedstawiciele zamawiającego oraz interesariuszy 
uczestniczyć będą w niektórych zajęciach. W części zajęć uczestniczyć będą także zewnętrzni certyfikowani 
moderatorzy metody odbywający na WA PG staż dydaktyczny. W toku zajęć przedstawiona zostanie 
koncepcja zrównoważonego, odpowiedzialnego ekologicznie projektowania wnętrz.

2. Poszukiwanie  nowych form małej architektury i urządzeń sportowych na wolnym powietrzu dla 
ludzi i ich zwierząt place zabaw dla zwierząt w Trójmieście i okolicach. Przyszłościowe spojrzenie  
projektanta  architektury rekreacyjnej w parkach - dotyczy  to projektowania bezpiecznych urządzeń do 
zabawy i gimnastyki ,oraz rekreacji dla  mieszkańców w każdym wieku. Zarówno rodzin z dziećmi jak i 
spacerujących starszych mieszkańców  w celach rekreacji i ochrony zdrowia na terenach  zielonych 
zagospodarowanych wśród zabudowy mieszkaniowej - ze specjalnym zwróceniem uwagi na  otoczenie  
wokół nowych osiedli mieszkaniowych, pozbawionych, kameralnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, wraz 
z urządzeniami wspomagającymi.

3. Inkluzja w przestrzeni publicznej. Rozwój cywilizacyjny, ale też zmieniające się potrzeby użytkowników 
wymuszają na projektantach tworzenie przestrzeni włączającej społecznie, inkluzywnej, czyli takiej która 
będzie odpowiadała na potrzeby różnych użytkowników. Pod pojęciem inkluzji kryje się trend projektowania, 
który uwzględnia możliwości dostosowania przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. W 
rozważaniu są prawa człowieka i jego prawo do korzystania z przestrzeni publicznej na równych zasadach z 
innymi. Odpowiedzialnością projektanta jest ograniczenie wykluczenia społecznego z uwagi na szczególne 
potrzeby użytkowników. Na zajęciach rozważać będziemy metody dostosowania przestrzeni publicznej 
takiej jak: plac miejski, ulica, park, plac zabaw/sportu itd. Inkluzja w przestrzeni to świadome projektowanie 
przestrzeni , w której gwarantuje się integrację. Inkluzja ma realny wpływ na budowanie lepszej jakości życia 
i rozwój miast 3.0 tzw. miast wrażliwych. Na zajęciach pracować będziemy zgodnie z metodologią Design 
Thinking. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów z elementami symulacji potrzeb użytkowników.

4. Zastosowanie technologii cyfrowych w kontekście nowych metod projektowania w architekturze - 
konkurs na oprawę oświetleniową. W ramach seminarium obieralnego studenci podczas pracy w grupach 
2-3 osobowych przygotują projekt oprawy oświetleniowej z zastosowaniem technologii LED na 
międzynarodowy konkurs LAMPA W GEOMETRYCZNEJ ODSŁONIE organizowany przez Polski Związek 
Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), współorganizowany przez Goczołowie Architekci Studio Autorskie, 
OVO Grąbczewscy Architekci oraz Agencja SOMA, organizatora Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO. 
Więcej informacji tutaj: https://lightfair.pl/konkurs-lampa/ Przedmiotem pracy konkursowej jest 
zaprojektowanie urządzenia oświetleniowego w geometrycznej formie. Może to być cały system 
oświetleniowy jak również jedna oprawa oświetleniowa o nowatorskiej funkcji i geometrycznej formie. 
Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, ale 
również bezpieczeństwo użytkowania związane z możliwością bezpośredniego dotyku. Jako źródło światła 
należy zastosować źródła LED oraz przewidzieć sposób ich zasilania. Projekt powinien wykraczać poza 
granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w 
architekturze, architekturze wnętrz i wzornictwie (designie). Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną 
opublikowane na stronach serwisu www.ligtfair.pl oraz www.pzpo.pl, na stronach partnerów i patronów 
medialnych oraz w mediach społecznościowych. Dodatkowo prace laureatów zostaną zaprezentowane na 
wystawie pokonkursowej, towarzyszącej 29. Międzynarodowym Targom Światło, w terminie 26-28 stycznia 
2022r.

5. Designing Urban Lighting for the Built Environment from Theory to Practice. As part of the elective 
seminar, students working in groups of 2- 3 people, will prepare lighting concepts for exterior spaces based 
on their current architecture/urban masterplan project work.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Przygotowanie i prezentacja 
projektu

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Zgodnie z sugestią prowadzących
Uzupełniająca lista lektur Zgodnie z sugestią prowadzących
Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


