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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO, PG_00050921

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 8 Liczba punktów ECTS 5.0

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. Anna Wancław, doc. PG

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
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

0 10.0 120.0 130

Cel przedmiotu Przypomnienie wiedzy z zakresu całości studiów I stopnia na kierunku Architektura

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

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W07] ma ogólną wiedzę na 
temat zasad obowiązujących przy 
opracowywaniu podstawowych 
elementów dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej oraz 
przepisów i procedur stosowanych 
w procesie realizacji inwestycji w 
Polsce jak i w innych państwach 
członkowskich UE

ma ogólną wiedzę na temat zasad 
obowiązujących przy 
opracowywaniu podstawowych 
elementów dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej oraz 
przepisów i procedur stosowanych 
w procesie realizacji inwestycji w 
Polsce jak i w innych państwach 
członkowskich UE

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W08] ma wiedzę na temat roli 
architekta w społeczeństwie oraz 
wiedzę w zakresie ochrony 
własności intelektualnej; zna 
przepisy obowiązujące w 
zawodzie architekta

ma wiedzę na temat roli architekta 
w społeczeństwie oraz wiedzę w 
zakresie ochrony własności 
intelektualnej; zna przepisy 
obowiązujące w zawodzie 
architekta

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W05] ma podstawową wiedzę 
z zakresu urbanistyki i planowania 
przestrzennego

ma podstawową wiedzę z zakresu 
urbanistyki i planowania 
przestrzennego

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W04] ma wiedzę na temat 
zagadnień technicznych 
związanych z projektowaniem i 
realizacją obiektów 
architektonicznych oraz 
podstawową wiedzę z zakresu 
problematyki pokrewnych branż 
inżynierskich

ma wiedzę na temat zagadnień 
technicznych związanych z 
projektowaniem i realizacją 
obiektów architektonicznych oraz 
podstawową wiedzę z zakresu 
problematyki pokrewnych branż 
inżynierskich

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Samodzielne przygotowanie do egzaminu obejmującego problematykę programu całych studiów, 
pogrupowanego w cztery bloki tematyczne: "architektura", "urbanistyka", "historia sztuki", "technika".
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin ustny 100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur według indywidualnego doboru studenta
Uzupełniająca lista lektur według indywidualnego doboru studenta
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Definicje architektury.

 

2. Pojęcie rewitalizacji urbanistycznej

3. Akropol w Atenach - epoka, obiekty, architekci.

4. Rodzaje posadzek, warstwy podłogi, przykłady zastosowań.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


