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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt fakultatywny II, PG_00050919

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 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 prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Tsutomu Nozaki
dr inż. arch. Justyna Borucka
mgr inż. arch. Szymon Kowalski
dr inż. Marcin Szczepański
mgr inż. Emilia Miszewska
mgr inż. Tomasz Zybała
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr inż. Natalia Sokół

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 Poszerzenie wiedzy o współczesnych teoriach i metodach projektowych. Doskonalenie warsztatu 
projektowego w zakresie problematyki specjalistycznej z wybranej technologii oraz wykształcenie 
umiejętności prezentacji tej problematyki na przykładzie zagadnienia projektowego.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W01] ma wiedzę z zakresu 
historii architektury, teorii 
architektonicznych oraz 
pokrewnych sztuk, nauk 
humanistycznych i technologii, a 
także elementarną wiedzę z 
zakresu podstawowych metod 
matematycznych stosowanych w 
projektowaniu architektonicznym i 
urbanistycznym

ma wiedzę z zakresu historii 
architektury, teorii 
architektonicznych oraz 
pokrewnych sztuk, nauk 
humanistycznych i technologii,  
stosowanych w projektowaniu 
architektonicznym i 
urbanistycznym

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[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 w sposób świadomy i 
poparty doświadczeniem 
zaprezentować efekty swojej 
pracy, przekazać informacje w 
sposób powszechnie zrozumiały

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Tematyka realizowana w poszczególnych grupach zajęciowych:

 
1. Właściwości akustyczne materiałów wykończeniowych - zastosowanie w projekcie akustycznym wnętrza
2. Projektowanie Uniwersalne w praktyce
3. Miedzy narodowy ośrodek kultury , muzeum sztuki japońskiej
4. Zrównoważone, wysokowydajne drewniane konstrukcje budowlane
5. "Współczesne uzdrowiska -architektura obiektów rehabilitacyjnych".
6. Daylight Simulations

 

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%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Określona przez prowadzącego oddzielnie dla każdego seminarium
Uzupełniająca lista lektur jak wyżej
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Określone przez prowadzącego oddzielnie dla każdego seminarium

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


