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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt fakultatywny II, PG_00052809

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

Andrzej Gołębiewski
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
Tsutomu Nozaki
dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
prof. dr art. mal. Krzysztof Wróblewski
mgr sztuki Łukasz Ławrynowicz
dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska
mgr inż. arch. Kacper Radziszewski
dr inż. Natalia Sokół

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 45
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

45 0.0 5.0 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] potrafi przygotować 
prezentację graficzną, pisemną i 
ustną, własnych koncepcji 
projektowych w zakresie 
architektury i urbanistyki, 
spełniającą wymogi 
profesjonalnego zapisu 
właściwego dla projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego

potrafi przygotować prezentację 
graficzną, pisemną i ustną, 
własnych koncepcji projektowych 
w zakresie architektury i 
urbanistyki, spełniającą wymogi 
profesjonalnego zapisu 
właściwego dla projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_U02] potrafi zaprojektować 
obiekt architektoniczny lub prosty 
zespół urbanistyczny spełniający 
wymogi estetyczne i techniczne

potrafi zaprojektować obiekt 
architektoniczny lub prosty zespół 
urbanistyczny spełniający wymogi 
estetyczne i techniczne

[SU1] Ocena realizacji zadania



Data wydruku: 22.05.2023 17:40 Strona 2 z 2

Treści przedmiotu Treści realizowane w poszczególnych grupach zajęciowych:

 

1. Diagnozowanie przestrzeni miejskiej,  wskazywanie miejsc problemowych i ocena ich potencjału, 
projektowanie małych kubatur uzupełniających miejsca dysfunkcyjne i poprawiających jakość przestrzeni 
miejskiej w aspekcie funkcjonalnym i estetycznym. Projekt przestrzennego porządkowania i uzupełniania 
historycznej tkanki Dolnego Wrzeszcza w rejonie dworu Kuźniczki i dawnego zespołu sportowego START 
oraz zaprojektowanie funkcji uzupełniających, budujących nową jakość przestrzeni publicznej dzielnicy.

2. OŚWIETLENIE DZIENNE W ARCHITEKTURZE WYNIKI SYMULACJI A DECYZJE PROJEKTOWE.  
Studenci zapoznają się z różnorodnymi metodami symulacji oświetlenia dziennego w oparciu o swoje 
projekty. Analizują i interpretują wyniki symulacji DF (daylight factor, współczynnika światła dziennego), sDA 
(spatial daylight autonomy), UDI (useful daylight illuminance) , ASE (annual sunlight exposure) w celu 
uzasadnienie decyzji projektowych. Zajęcia odbywają się w oparciu o e-platformę NLITED. Platforma 
edukacyjna to nowe narzędzie edukacyjne zaprojektowane i wdrożone przez grupę praktyków i nauczycieli 
akademickich w ramach projektu prowadzonego na PG - NLITED: New Level of Integrated TEchniques for 
Daylighting education (Project Ref: 2020-1-IT02-KA203- 079527).

3. CO ZAMIAST? - pokaż, że potrafisz lepiej   Problematyka zajęć obejmuje wybrane elementy (skala, 
forma) kształtowania współczesnej architektury w środowisku miasta historycznego, w którym obok siebie 
istnieją obiekty współczesne i zabytkowe.

4.  Międzynarodowy ośrodek kultury, muzeum sztuki japońskiej.

5.  Projektowanie miejskich form plastycznych.  Celem zaproponowanych dwóch kompozycji 
plastycznych jest twórcze przepracowanie komunikacji wizualnej pojawiającej się miejskiej przestrzeni. 
Jedna z proponowanych kompozycji będzie graficzna a druga przestrzenna. Inspiracją dla tych realizacji 
mogą być m.in. znaki drogowe, nazwy i numery ulic, afisze plakaty reklamowe, banery i flagi reklamowe, 
różne formy graffiti, pasy                     i znaki na jezdniach oraz chodnikach, itp. Wizualne środki komunikacji 
pojawiają się w przestrzeni miejskiej w różny sposób jedne są planowane i projektowane inne powstają 
spontanicznie jak np. graffiti. W postawionym zadaniu chodzi o dostrzeżenie w tej sieci znaków 
nieograniczonego źródła form i kształtów, które można abstrahować i przetwarzać aby następnie nadać im 
nowe nieoczekiwane znaczenie, czy wręcz  wyprowadzić je poza obszar wszelkich znaczeń.  

6. Inkluzja w przestrzeni publicznej.  Na zajęciach rozważane będą metody dostosowania przestrzeni 
publicznej wspólnie z uczniami gdyńskich szkół, którzy będą zgłaszać swoje zagadnienia w ramach 
konkursu Wspólna przestrzeń wspólna sprawa. Praca w formie warsztatów partycypacyjnych razem z 
uczniami i osobami z niepełnosprawnością, pozwalająca stworzyć koncepcję przestrzeni najbardziej 
przyjaznej wszystkim.

7. PROJEKTOWANIE SZPITALI  Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem 
obiektów medycznych. Zakładamy wykonanie projektów koncepcyjnych wybranych jednostek 
organizacyjnych szpitala w małych grupach i całościowe w ramach grupy projektowej koncepcji szpitala. 
Zakładamy, że podstawą zajęć będzie dyskusja dotycząca uwarunkowań techniczno-organizacyjnych dla 
przyjętych rozwiązań projektowych.

8.  Zastosowanie technologii cyfrowych w kontekście nowych metod projektowania w architekturze - 
konkurs na LAMPĘ SYSTEMOWĄ do wnętrz mieszkalnych

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena 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


