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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Prediploma project, PG_00052663

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

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
Angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 6.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Projektowania Środowiskowego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 90
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Sem VI_ENG_Pre-diploma project - Moodle ID: 28223
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28223

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

90 12.0 48.0 150

Cel przedmiotu Wykonanie koncepcji projektowej obiektu użyteczności publicznej do późniejszego rozwinięcia w projekcie 
architektoniczno-budowlanym na semestrze 8

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K01] jest gotów do 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i brania 
odpowiedzialności za 
podejmowane działania;

wstępna znajomość Kodeksu 
Etyki Zawodowej Architekta oraz 
przepisow prawa

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K6_U04] potrafi wykorzystać 
metody analityczne do 
formułowania i rozwiązywania 
zadań projektowych

Metody SWOT, TRIZ oraz Design 
thinking w analizie

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W02] zna i rozumie zasady 
gromadzenia informacji i ich 
interpretacji w ramach 
przygotowywania koncepcji 
projektowej; problematykę 
dotyczącą architektury i 
urbanistyki w zakresie 
rozwiązywania prostych 
problemów projektowych

Kwerenda dokumentów oraz 
źródeł internetowych

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U01] potrafi wykorzystać 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
studiów w celu dokonania 
krytycznej analizy uwarunkowań i 
formułowania wniosków do 
projektowania w 
interdyscyplinarnym kontekście

- krytyczna analiza warunków 
terenowych 
- wielowątkowe i zazębiające się 
tematycznie i zakresowo wnioski 
do projektowania

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_K02] jest gotów do 
poszanowania różnorodności 
poglądów i kultur oraz do 
wykazywania wrażliwości na 
społeczne aspekty zawodu;

Projektowanie w lokalizacji 
wymagającej głębokiej 
rewitalizacji for all users

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK2] Ocena postępów pracy
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie/ wymagania/ zakres- 2godz

 

2. Analiza urbanistyczno - legislacyjna lokalizacji - 6 godz

3. Lokalizacja obiektu na działce - 6godz

4. Wstępne koncepcje bryły - 6godz

5. Elementy proekologiczne - lokalizacja, usytuowanie względem stron świata, rozwiązania przestrzenne  - 
6godz

6. Zapotrzebowanie powierzchniowe i techniczne wybranej funkcji - 6 godz

7. Program Funkcjonalno-przestrzenny rozrysowany na kondygnacjach - 6 godz

8. Zamknięcie koncepcji urbanistycznej  - 6godz

9. Integracja technicznych elementów budynku - 6godz

10. Rozwój koncepcji projektowej - 6godz

11. Analiza planów pod kątem dostępu dla osób o specjalnych potrzebach - 6godz

12. Finalizacja rozwiązań techniczno-materiałowych elewacji - 6godz

13. Finalizacja rozwiązań techniczno-materiałowych - wnętrza - 6godz

14. Finalizacja rozwiązań techniczno-materiałowych - całość koncepcji

15. Prezentacja projektów

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Ukończenie studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka do poziomu semestru 5 stopnia 1 włącznie. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Urbanistyka - rozwiązanie w 
szerszym kontekście

70.0% 10.0%

Rozwiązania przestrzenne 70.0% 10.0%
Architektura bryły 70.0% 10.0%
Spójność koncepcji 70.0% 10.0%
Finalna prezentacja projektu 70.0% 10.0%
Uniwersalność rozwiązań 70.0% 10.0%
Ekologiczność rozwiązań 70.0% 10.0%
Plansze 70.0% 10.0%
Zgodność z przepisami 70.0% 10.0%
Zgodnośc z MPZP 70.0% 10.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Geoffrey Makstutis - Design Process in Architecture: From Concept to 
Completion

 

Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego

Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Uzupełniająca lista lektur Charles Montgomery, Happy City 

 

Filip Springer, 13 pięter

Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


